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  ...ويه تن 
 منـها  االسـتفادة  وال جيوز األردينحق املؤلف  خاضعة لنصوص قانون    أدناهنشورة  املادة امل  إن •

  . صورة جتاريةبأي

 تعتـرب نفـسها   أنجمانية دون  متاحة وملعلومة الكتروين   اشر متثل جمرد ن   األردنشبكة قانوين    إن •
 . حمل هذا املنصف قائمه مقام مالك احلقوقأومفوضا  اًناشر

دون ان يكـون لـشبكة      ك  ذا املنصف يقع على مسؤولية املنته     استخدام غري عادل هل    أيان   •
ده النشر احلر ملـا    قد اقتصر على جمرد      مسؤولية على ذلك حيث ان دورها      أيقانوين االردن   

 . من قانون حق املؤلف17ص املادة متاحه للعلن، متسندة يف ذلك اىل ن
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 رصيد بدون شيك إعطاء ريمةـج
  يـالشخص قـالح وىــودع

  
   السعودي فؤاد المحامي

  

  

 قـوانين  نـصت  فقد لذا , النقد مكان به التعامل ويقوم التجارية االوراق من هو الشيك ان بما
   .عليها معاقب جريمة رصيد يقابله ان دون شيك اعطاء فعل اعتبار على العقوبات

 مـن  421 المـادة  نـص  االعتبـار  في آخذاً الجريمة هذه عن موجزاً يلي فيما وسنستعرض
 1996 لـسنة  11 رقـم  بالقـانون  عليهـا  طـرأ  تعديل آلخر طبقاً االردني العقوبات قانون

 دون 1996 / 12 / 25 بتـاريخ  الـصادر  4174 رقـم  الرسمية الجريدة عدد لي والمنشور
 ذهـن  فـي  لمعلومـات ا في تداخل اي يحدث ال لكي المادة لهذه السابقة للنصوص التعرض
   .بالمعلومات التناسق ألجل اليه الضرورة تلجئ ما اال , المتدربين الزمالء
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   موجزة تاريخية مقدمة

 القـوانين  وكانـت  , العثماني للحكم تخضع كانت الشام بالد من كجزء االردن ان المعلوم من
 فـي  العثمانيـة  انينالقـو  جمعـت  وقـد  العثماني الجزاء قانونن ومنها المطبقة هي التركية
 حاليـاً  نـادرة  مجموعـة  وهي اجزاء ثمانية من تتكون " صادر مجموعة " تسمى مجموعة
   .القانوني العلمي البحث لغايات منها االستفادة يريد لمن المعلومة هذه اوردت ولكن

 امـارة  ثـم  االردن بشرق منطقتنا سميت وفلسطين واالردن للعراق البريطاني االحتالل وبعد
 والـذي  " االردن لـشرق  االساسـي  القـانون  " يسمى ما البريطانيون واصدر االردن شرق
 خـاص  بـنص  منها الغي ما اال العثمانية القوانين سريان استمرار على منه 58 المادة نصت

 العقوبـات  قـانون  صدر ان الى 51 لسنة 89 رقم القانون صدر ثم . جديد قانون بصدور او
   .مختلفة تعديالت من عليه طرأ ما مع اآلن لغاية فعولالم الساري 1960 لسنة 16 رقم

  

   القانوني النص

 بتـاريخ  عليها تعديل آخر حسب 1960 لسنة 16 رقم العقوبات قانون من 421 المادة نصت
   :يلي ما على 1996/ 12 / 25

 دينـار  مائة عن تقل ال وبغرامة سنتين عن تزيد وال سنة عن تقل ال مدة بالحبس يعاقب ) 1
   :التالية االفعال احد ارتكاب على نية بسوء اقدم من كل دينار مائتي على تزيد وال

   .للصرف وقابل قائم وفاء مقابل له وليس شيكاً اصدر اذا . أ

   .بقيمته الباقي يفي ال بحيث بعضه او لوفائه المقابل كل الشيك اصدار بعد سحب اذا . ب
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 التـي  الحـاالت  فـي  الـشيك  صرف عن تناعباالم عليه المسحوب الى امراً اصدر اذا . ج
   .القانون يجيزها

 مقابـل  لـه  ليس انه يعلم وهو لحامله الدفع مستحق شيكاً اعطاه او شيكاً لغيره اظهر اذا . د
   .للصرف قابل غير انه يعلم او قيمته بكامل يفي

   .صرفه تمنع بصورة عليه وقع او شيكاً حرر اذا . ه

  

 باالسـباب  اخذها عند للمحكمة يجوز ال , المادة هذه من 3 فقرةال في ورد ما مراعاة مع ) 2
 تخفـيض  المـادة  هـذه  من 1 الفقرة في عليها المنصوص الحاالت من حالة اي في المخففة
 الحـبس  اسـتبدال  يجـوز  وال دينـاراً  خمسين عن والغرامة اشهر ثالثة عن الحبس عقوبة

   .الحاالت هذه في بالغرامة

  

 اسـقاط  حالة في تحكم ان المحكمة على المادة هذه من 2 الفقرة في دور مما الرغم على ) 3
 قيمـة  من % 5 تعادل بغرامة الشيك قيمة عليه المشتكي اوفى اذا او الشخصي حقه المشتكي
   .القطعية الدرجة اكتسابه او الحكم صدور بعد حتى دينار مئة عن تقل ال ان على الشيك

 قبـل  القطعيـة  الدرجـة  اكتسبت التي االحكام على ادةالم هذه من 3 الفقرة احكام تسري ) 4
 اصـدرت  التـي  المحكمة قبل من الحالة هذه في بذلك القرار ويصدر القانون هذا احكام نفاذ

   .الحكم
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   :هامة مالحظة

 لـنعلم  القـرار  صدور تاريخ نالحظ ان التمييز محكمة لقرارات مراجعتنا عند ننتبه ان يجب
 بعـض  ان مالحظـة  مـع  التعـديل  بعد ام التعديل قبل بالنص علقتت القرارات تلك كانت ان

 عـدلت  ثـم  جريمـة  تعتبـر  كانت اخرى وحاالت تتغير لم هي كما بقيت الجرمية الحاالت
   .رصيد بدون انه العلم مع الشيك قبول فعل مثل , كذلك تعتبرها فلم النصوص

  

  

   :النص تحليل

 الجريمـة  تمـت  االركان جميع توافرت ذافا محددة اركان لها جريمة كل ان نالحظ ان يجب
 الجريمـة  تقوم ال عندها الهامة االركان احد توافر يتم لم واذا قانوناً عليه المنصوص بالشكل

 ركـن  مثل قانوناً عليه معاقب غير فعالً يكون قد او اخرى جريمة تشكل وقد عنها المبحوث
   .القتل جرائم في العمد

 القتـل  او القـصد  القتل الى العمد القتل من الجريمة تنقلب قد الركن هذا ثبوت عدم حالة ففي
   .الخطأ

 شـيكاً  ليـست  المعطـاة  التجارية الورقة ان ثبت فاذا رصيد بدون شيك اعطاء جريمة وفي
   .عليه معاقب غير الفعل ويكون الجريمة تقوم ال عندها مثالً سحب سند وانما

 وجـود  عـدم  يتبين ثم الزرقاء في احمد صديقه على مسحوباً شيكاً االشخاص احد يكتب كأن
 جريمـة  الفعـل  هـذا  يشكل ال الحالة هذه ففي , شيكاً سماها التي التجارية الورقة لهذه مقابل
  ) .بنك ( مصرف على وليس شخص على مسحوب النه رصيد بدون شيك اعطاء
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 علـى  رةاالخي التعديالت هذه اجرى عندما االردن في التشريع ديوان ان بالذكر الجدير ومن
 بلـسماً  وكانـت  الـسابق  النص سببها التي االشكاالت من كثيراً حل قد عقوبات 421 المادة
 نـصاب  سـبيل  واخلـى  البلد في التجارية الحالة وعدالة بمنطق فيه عالج ناجعاً ودواء حقيقياً

  .العالمية القوانين من كثير تعرفها لم لحاالت وتطرق تقريباً المسجونين

   .والوطن المواطن مصلحة في التعديل جاء وبذلك

   :وهي رصيد بدون شيك اعطاء لجريمة االساسية االركان على للتعرف ونعود

  النية سوء ركن  ) 1

  االصدار فعل ) 2

 شيكاً المحرر يكون ان ) 3

  رصيد وجود عدم ) 4

  

  :كما يلي بها وردت التي المستحدثة واالحكام المادة هذه فقرات بقية نعالج ثم

  

   ) :الجنائي القصد ( النية سوء ركن  : اوالً

 االفعـال  احـد  ارتكـاب  على نية بسوء اقدم من كل بتحريم العقوبة تحديد بعد النص ورد لقد
   :التالية

 الثـاني  الكتـاب  في العقوبات قانون في وردت رصيد بدون شيك اعطاء جريمة ان ونالحظ
 فـي  ( نـوان ع تحـت  الثاني الفصل ) االموال على تقع التي الجرائم ( عشر الحادي الباب
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 نيـة  بسوء ( الشيك اعطاء فعل لتجريم النص ورد هنا ومن ) الغش ضروب وسائر االحتيال
 لـه  رصـيد  وجود بعدم يعلم كان الشيك اعطاء فعل مرتكب ان النية سوء بركن والمقصود) 

 اآلخـر  الـشخص  اعيان او اموال او نقود على االستيالء الفعل بهذا وقصد الشيك هذا مقابل
   .لمقاب بدون

   .للتاجر الشيك وحرر الثالجة استلم قد يكون الثالجات لتاجر شيكاً يصدر من ألن

 انـه  اي لـه  حقيقة ال بأمر التاجر اوهم قد الشيك مصدر يكون النقود مقام يقوم الشيك وألن
   .رصيد مقابله ويوجد للصرف قابل الشيك هذا بأن اوهمه

 الجريمـة  هـذه  في مفترض النية ركن ان على الجزائي القانون فقهاء اغلبية رأي استقر وقد
  .العامة النيابة قبل من الثباته يحتاج ال انه اي

 سـوء  تـوافر  عـدم  يثبت ان اي ذلك عكس يثبت ان عليه للمشتكى سمح الوقت بنفس ولكن
   .للشيك اصداره عند لديه النية

  

   .الثالجات لتاجر شيكاً احمد اصدر ذلك على مثال

   .رصيد وجود لعدم واعيد يصرف لم البنك على يكالش التاجر عرض عندما

 الحجـر  والقـى  زيد ضده اقامها قضية في المحكمة من قرار صدر انه بعد فيما الحمد تبين
   .الثالجات لتاجر اعطاه الذي الشيك اعادة سبب مما البنك في المودعة امواله على

 اصـدر  عنـدما  امواله على زحج بوقوع احمد علم لعدم النية سوء ركن انتفى الحالة هذه ففي
   .الثالجات لتاجر الشيك
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 الـشيكات  هـذه  واودع آخـرين  اشخاص من شيكات عدة على حصل قد احمد يكون كأن او
 هـو  ( البنك في رصيد لديه ان اساس على الثالجات لتاجر شيكاً اصدر اسبوع وبعد بحسابه
 المودعـة  الـشيكات  هذه نم جزءاً ان تبين ثم ) حسابه في احمد وضعها التي الشيكات قيمة

 المحـرر  الـشيك  مقابل كاف رصيد هناك يكن لم وبالتالي رصيد بدون اعيد قد احمد لحساب
   .الثالجات لتاجر احمد من

 عـدم  ثبـت  بـاالحرى  او النية سوء ركن توافر عدم واجهنا قد نكون ايضاً الحالة هذه ففي
   .رصيد بدون شيك اعطاء ةجريم قيام عدم وبالتالي الشيك مصدر لدى النية سوء وجود

 رصـيد  بدون شيك اعطاء جريمة توافر عدم وقررت المبداً بهذا االردنية المحاكم اخذت وقد
   .القضايا تلك في النية سوء ركن توافر لعدم

  

  

   :الشيك اصدار :ثانياً

 الجريمـة  هذه اركان من مستقالً ركناً االصدار فعل الجزائي القانون فقهاء من كثير يعتبر لم
   .الجزائية القضايا في الدفاع مهامهم من الذين للمحامين موجهة المحاضرة هذه والن, 

 تـوافر  نفـي  الـدفاع  محامي محاولة هي الجزائية القضايا جميع في الدفاع في ركيزة واهم
 اركـان  مـن  مستقل كركن االصدار فعل افراد رأيت لذا , الجريمة اركان من اكثر او ركن
   .الشيك تحرير فعل عن يختلف شيك اصدار وفعل . الجريمة هذه

 ارقامـاً  والقيمـة  التاريخ اي بياناته بجميع الشيك كتابة تعني الشيك تحرير ان لغة المفهوم اذ
   .والتوقيع المستفيد واسم وكتابة

http://www.lawjo.net


www.lawjo.net | شبكة قانوين األردن 

9 of 34 

   .حيازته من تمكينه او اياه تسليمه او المعني للشخص الشيك هذا ارسال فهو االصدار اما

 اذا " عبـارة  علـى  منهـا  1 الفقرة في عقوبات 421 المادة تعديل في النص ورد هنا ومن
 يفهـم  االعطاء فعل وكأن " اعطى من كل "القديم النص في العبارة كانت بينما " شيكاً اصدر
 اذا "التعـديل  بعـد  العبـارة  فجاءت , للمستفيد الشيك محرر من مباشراً التسليم يكون ان منه

   "شيكاً اصدر

 ورود منتظـراً  مكتبـه  ادراج احد في لديه ويبقيه بياناته بكافة شيك بتحرير شخص يقوم قد اذ
 بعـد  يتـوافر  لـم  الحالة هذه وفي للمستفيد الشيك يرسل ثم ومن البنك في ليضعها اليه مبالغ
   .االصدار فعل

 ان قبـل  للمـستفيد  الـشيك  هـذا  وسلم الشيك صاحب علم دون الموظفين احد حضر فان لذا
 ان نـستطيع  الحالـة  هذه ففي , رصيد بدون الشيك واعيد الشيك قيمة يقابل ما الساحب يودع
 الـشيك  لتسليم للموظف بعد امره يعطي ولم للمستفيد الشيك يصدر لم الساحب بان دفاعاً نثير

   .الجريمة ارتكاب ينتفي وبالتالي االصدار فعل لنتفعى اي للمستفيد

  

   :شيكاً المحرر يكون ان : ثالثاً

 ورقـة  اية وليس شيكاً المحرر يكون ان هو الجريمة هذه اركان من جداً الهام الثالث والركن
   .مثالً السحب كسند اخرى تجارية

 شـرائط  وفق مكتوب محرر " هو االردني التجارة قانون من 123 للمادة طبقاً السحب فسند
 هـو  آخـر  شـخص  الى الساحب هو شخص من صادراً امراً يتضمن القانون في مذكورة
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 مـن  معينـاً  مبلغـاً  السند حامل او المستفيد هو ثالث شخص المر يدفع بأن عليه سحوبالم
   "للتعيين قابل او معين ميعاد في او االطالع بمجرد النقود

  

   :يلي بما الشيك عرفت المادة نفس من ج والفقرة

 هـو  شـخص  من صادراُ امراً ويتضمن القانون في مذكورة شرائط وفق مكتوب محرر هو
 او ثالـث  لـشخص  يـدفع  بأن عليه المسحوب وهو مصرفاً يكون آخر شخص الى الساحب
   .الشيك على االطالع بمجرد معيناً مبلغاً المستفيد وهو الشيك لحامل او المره

  

   :التالي بالشكل آخراً تعريفاً اعطي ان واستطيع

 الـى  وموجـه  شـرط  على معلق غير امراً يتضمن شيك بعبارة مكتوب محرر هو : الشيك
  .االطالع حين النقود من معين مبلغ باداء مصرف

  

   :وهم والشيك السحب سند من كل في اشخاص ثالثة هناك ان نجد هنا ومن

  الساحب

   عليه والمسحوب

   والمستفيد
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 المـسحوب  بينمـا  عادي شخص هو السحب سند في عليه المسحوب ان بينهما الفرق ولكن
   .)بنك (مصرفاً يكون ان يجب الشيك في عليه

 االردنـي  التجـارة  لقـانون  الرجـوع  يجب التجارية االوراق من وغيره الشيك بين وللتمييز
 228 المـادة  نصت وقد شيكاً يعتبر لكي المحرر في توافرها الواجب الشروط على لنتعرف

   :يلي ما على التجارة قاون من

   :اآلتية البيانات على الشيك يشتمل

   .بها كتب التي وباللغة السند متن في مكتوبة شيك كلمة ) أ

  ) .عليه المسحوب ( االداء يلزمه من اسم)ب

   النقود من معين قدر باداء شرط على معلق غير امر)  ج

  االداء مكان ) د

  انشائه ومكان الشيك انشاء تاريخ ) ه

   ) الساحب ( الشيك انشأ من توقيع ) و

  

   :يلي ما على تجارة 229 المادة نصت كما

 الفقـرات  فـي  المبينـة  الحاالت في اال شيكاً يعتبر ال المذكورة البيانات احد من الخالي السند
   :اآلتية
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 , للـدفع  مكاناً يعد عليه المسحوب اسم بجانب يذكر الذي فالمكان االداء مكان يذكر لم اذا . أ
 محـل  اول في االداء مستحق الشيك يكون عليه المسحوب اسم بجانب امكنة عدة ذكرت فاذا
   .فيه مبين

 الـذي  المكان في االداء واجب كان آخر بيان اي من او البيانات هذه من الشيك خال اذا . ب
   .عليه للمسحوب الرئيسي المحل فيه يقع

 لـم  واذا الـساحب  اسم بجانب المبين المكان في منشئاً يعد االنشاء محل بيان من خال اذا . ج
   .االنشاء كانم هو للمستفيد تسليمه مكان فيعتبر االنشاء مكان يذكر

   .شيك انه على يدل عليه المتعارف مظهره وكان ) شيك ( كلمة من خال اذا . د

  

   :يلي ما على تجارة 230 المادة من 1 الفقرة نصت كما

   ) مصارف على اال الشيكات سحب يجوز ال( 

ـ  فقـد  اليهـا  المشار 228 المادة في الواردة االلزامية البيانات احد نقص فاذا وبذلك  ررالمح
 وعـودة  تجارة 229 المادة في ورد ما مالحظة مع عقاب وال جريمة ال وبالتالي الشيك صفة

   :تجارة 228 المادة في الواردة االلزامية البيانات لمناقشة

 كـان  اذا اال بها كتب التي وباللغة السند متن في شيك كلمة على المحرر يحتوب ان يجب . أ
  .يكش انه على يدل عليه المتعارف مظهره

 المحـرر  على وكتب معين شخص المر النقوج من مبلغ لدفع للبنك امراً الساحب اصدر فاذا
   .شيكاً ذلك يعتبر لم سحب سند انه
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 الـى  الـساحب  حـساب  من يحول ان البنك مدير من فيها يطلب ورقة الساحب حرر اذا او
   .شيكاً وليس حوالة المحرر هذا فيكون النقود من مبلغا المستفيد حساب

   :النقود من معين قدر باداء شرط على معلق غير امر . ب

   :لقسمين البيان هذا تقسم ان نستطيع

   :شرط على معلق غير امر ) 1

 ورد فـاذا  بالـدفع  امراً تشكل بعبارات مكتوبة الشيك على المكتوبة العبارات تكون ان يجب
 توجـد  ال وبالتـالي  الورقـة  هـذه  عن الشيك صفة انتفت شرطاً تشكل عبارة اية الشيك في

   .جريمة

 مبلـغ  مصطفى السيد ألمر ادفعوا عمان / السعادة بنك الى العبارة بهذه الشيك صدر اذا مثال
 المبلـغ  اداء امـر  يكون فهذا زيت تنكة خمسين بتسليمي قيامه بعد اردني دينار آالف خمسة
 المحـرر  يفقد وبذلك الزيت تنك الساحب بتسليم مصطفى المستفيد قيام وهو شرط على معلق
   .الشريك صفة

  

   :النقود من معين قدر باداء ) 2

 بنقـود  يتعلق ال االداء امر كان اذا او الشيك بطل الشيك في محدد غير النقود مقدار كان فاذا
   .شيكاً المحرر يعتبر فال اعيان او ذهبية ليرات او بمجوهرات وانما

ـين  كتابـة  المسجل غالمبل بين الشيك في النقود مقدار اختلف اذا وكذلك  المـسجل  المبلـغ  وب
   .باالرقام

http://www.lawjo.net


www.lawjo.net | شبكة قانوين األردن 

14 of 34 

   .اعلم حسبنا / الحالة هذه يعالج االردنية التمييز لمحكمة قراراً اجد لم

   .الشيك بطالن العالن سبباً البيان هذا في االختالف اعتبروا الجزائيين الفقهاء وبعض

 هـذه  ففـي  كتابة المسجل لغالمب من اكثر باالرقام المبلغ كان اذا يختلف الموضوع ان واعتقد
   .باطل الشيك ان اعتقد الحالة

 ان اعتقـد  الحالـة  هذه ففي باالرقام المسجل المبلغ من اكثر كتابة المسجل المبلغ كان اذا اما
   .صحيح الشيك

 يمنـع  بحيـث  وارقامـاً  كتابة الشيك بقيمة التالعب الساحب قصد اذا انه بالذكر الجدير ومن
   .جريمة كليش ايضاً هذا فان صرفه

 رصـيدي  جميع ( هو المبلغ ان به وسجل الشيك الساحب حرر اذا وهي اخرى نقطة وهنالك
 معينـاً  اصـبح  النقـود  مبلغ ان دام ما صحيحاً يكون الحالة هذه في الشيك ان فاعتقد ) لديكم
  .ومحدداً معروفاً يكون البنك لدى الساحب رصيد الن

 بـالليرات  محـدد  الـشيك  في المذكور المبلغ كان ول انه المجال هذا في بالذكر الجدير ومن
   .مثال رشادية او انجليزية ذهبية ليرة مائة مبلغ مصطفى السيد المر ادفعوا اي الذهبية

 ومحـالً  نقـوداً  تعتبـر ) العصملية ( والعثمانية الرشادية الذهبية الليرة واقصد الذهب كان لقد
   .التركي الحكم ايام للتعامل
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 الذهبيـة  بـالليرات  التعامـل  وبقـي  كنقود الذهبية بالليرات التعامل تمنع قوانين صدرت ثم
 الن شـيكاً  يعتبر ال المحرر هذا مثل فان وبالتالي اخرى بضاعة اي مثل مثلها وسلع كأعيان
   .اعيان وانما نقوداً ليس به الوارد المبلغ

 بعملـة  بالـشيك  مـذكور ال النقود  مبلغ يكون ان من يمنع ما يوجد ال انه نشير ان المهم ومن
 حـساباً  يملـك  الـساحب  ان دام ما االسترليني او المارك او الدوالر مثل الدينار غير اخرى
 البنـوك  فـي  حـسابات  فتح من االردني تمنع ال االردنية القوانين الن االجنبية العمالت بهذه
   .االردنية العملة غير اخرى بعملة

 معـين  مبلـغ  كتابة المبلغ يكون كأن الشيك بطل دالنقو من نوعين على الشيك احتوى اذا لكن
   .االردني بالدينار القيمة بنفس ارقاماً المبلغ ويسجل الدوالرات من

  

   :االداء يلزمه من اسم . ج

 ) بنـك  ( مـصرفاً  عليـه  المـسحوب  يكون ان يجب انه سابقاً قلنا وقد عليه المسحوب وهو
   .كبنك بالعمل الرسمية الجهات من ترخيص على حاصل المصرف ذلك يكون ان وبديهي

 الـذين  االشـخاص  عدد حيث من ما نوعاً متشابهان السحب وسند الشيك ان المعروف من اذ
   .بهما عالقة لهم

  ؟ ومستفيد عليه ومسحوب ساحب يوجد التجاريتين الورقتين هاتين كال في اذ

   .مصرف على اال الشيك يسحب ان يجوز ال انه بينهما الهامة الفروق واحد
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 عليـه  المـسحوب  ورفـض  العاديين االشخاص احد على شيكاً الساحب حرر فاذا هنا ومن
 هـو  المحرر هذا الن رصيد بدون شيك اعطاء جريمة يشكل ال الفعل هذا فان الشيك صرف
   .مصرف على سحبه عدم بسبب شيكاً وليس سحب سند

 مـن  وللتهرب العربية الدول في الصرافين بعض ان المجال هذا في بالمالحظة الجدير ومن
ـيكات  يحـررون  كانوا العمالت تنقل على العربية الدول بعض تفرضها كانت التي القيود  ش

   .مصارف على وليس صرافين على مسحوبة

   .جريمة اية يشكل ال لها رصيد وجود وعدم شيكات المحررات هذه تعتبر ال وبالتالي

  

  

   :االداء مكان . د

 او اربـد  او عمـان  في سواء البنك ذلك فرع او ) عليه بالمسحو ( البنك وجود مكان وهو
  .مثال السيل سقف او الشميساني فرع او الزرقاء

   . للدفع مكاناً عليه المسحوب اسم بجانب المذكور المكان فيعتبر االداء مكان يذكر لم فان

 وبالمـسح  الفـرع  اسـم  مسبقاً فيها محدد شيكات تطبع البنوك ان ايضاً بالذكر الجدير ومن
   .الشيك عليه

   .كشيك صفته يفقد فهل اطالقاً الشيك في االداء مكان يذكر لم اذا ولكن

 الحاسـوب  اجهـزة  علـى  تعتمـد  وحساباتها قيودها في البنوك اغلب ان اآلن المعروف من
 وبالتـالي  , الفـروع  جميع مع اتصال على بنك كل في اصبحت االجهزة وهذه ) الكمبيوتر(
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 عليـه  المسحوب البنك فرع اسم اي ) االداء مكان ( فيه يحدد ولم شيك ورده اذا بنك اي فان
 لـذلك  كـان  ان الحاسـوب  بواسطة يحدد ان البنك فيستطيع الكرك او اربد او عمان هو هل

   .ال ام رصيد له كان وان البنك لدى حساب الساحب

 العميـل  حـساب  رقم ضمن تذكر خاصة ارقاماً لفروعها تعطي البنوك من كثيراً ان وخاصة
  مثال العميل حساب رقم فيكون

 جـاري  حساب هو هل الحساب لنوعية 3 ورقم البنك لفرع 17 الرقم ليرمز 3/ 5434/17 
   .ذلك غير ام توفير حساب ام مدين جاري حساب ام

 المـسحوب  البنـك  فـرع  سيحدد الرقم هذا فان الشيك على حسابه رقم الساحب ذكر فان لذا
   ) .االداء مكان ( اي عليه

 علـى  البنك اسم سجل قد دام ما الشيك يبطل ال االداء مكان ذكر من الشيك خلو فان وبالتالي
 المـادة  مـن  ب أ الفقـرة  لنص طبقاً للبنك الرئيسي الفرع على مسحوباً الشيك ويعتبر الشيك
   .تجارة 229

  

   :انشائه ومكان الشيك انشاء تاريخ . ه

 الـساحب  يـذكر  لـم  فان , الشيك تحرير فيه تم الذي البلد اسم اي الشيك انشاء لمكان بالنسبة
 فـان  الساحب اسم بجانب المسجل المكان هو التحرير مكان اعتبر تحريره مكان الشيك على
 هـذا  فـي  الـنقص  فان وبالتالي االنشاء مكان هو للمستفيد الشيك تسليم مكان اعتبر يوجد لم

   .يبطله وال الشيك على يؤثر ال البيان
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 تترتـب  مختلفـة  نتائج لوجود الشيك في جداً الهامة البيانات من فيعتبر الشيك اءانش تاريخ اما
   :يلي ما اهمها ذلك على

   :عقاب وال جريمة ال وبالتالي كشيك صفته الشيك يفقد الشيك تاريخ ذكر عدم ) 1

 اخـذت  فاحيانـاً  لـآلن  71 سنة منذ االردنية التمييز محكمة بقرارات الرأي هذا تأرجح وقد
 صـدر  قـراراً  وآخرها القضايا بعض في به اخذت ان الى رفضته اخرى واحياناً المبدأ بهذا
 بـدون  شـيك  اعطـاء  ان اعتبـر  الفقهاء بعض بأن علماً المبدأ هذا على معتمدة 1997 سنة

 بالـذكر  الجـدير  ومـن  الـشيك  على يريده الذي التاريخ بوضع الحامل تفويض يعني تاريخ
 بوضـع  المـستفيد  فقـام  للمستفيد واعطاه الشيك على تاريخاً يكتب لم اذا الساحب ان! ايضا
 ذلـك  يفهم كما المستفيد قبل من الشيك في تزويداً ذلك اعتبر الساحب من تفويض دون تاريخ
   .تجارة 243 مادة 3 الفقرة نص من

   

   :الشيك على متأخر تاريخ كتابة ) 2

 جعـل  كأنـه  اي 97 /1/10 الـشيك  على ويذكر 97 / 1/5 يوم الشيك الساحب يحرر كأن
   .المستقبل في استحقاق تاريخ للشيك

 ان الـشيك  يـصرف  ان البنك على ويجب االطالع لدى يصرف ان يجب وفاء كأداة والشيك
   .تجارة 245 للمادة طبقاً وذلك متأخراً تاريخه كان ولو وفاء مقابل له كان

 المـسجل  التاريخ يسبق تاريخ في للصرف عرصه عند للشيك رصيد وجود عدم تبين اذا اما
 رصـيد  بدون شيك اعطاء جريمة يشكل ال ذلك ان االردنية المحاكم اعتبرت فقد الشيك على
   .الفعل ذلك في النية سوء ركن توافر لعدم
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   :التقادم ) 3

 وهـو  الجريمـة  هـذه  على التقادم مدة حساب عند المعتمد هو يكون الشيك انشاء تاريخ ان
   .سنوات ثالث

  

   :التقديم يعادم سريان ) 4

   .تاريخه من يوماً ثالثين خالل للصرف الشيك يقدم ان بالساحب يفترض اذ

 ان او االسـباب  بيـان  دون صـرفه  عن االمتناع للبنك يحق الميعاد هذا بعد الشيك قدم فاذا
   .وفاء مقابل له كان ان الشيك يصرف

  

   :بالصرف االولوية ) 5

   .تاريخاً االقدم لشيكا صرف معاً للصرف شيكات عدة قدمت فاذا

  

   :بالتاريخ التالعب جرائم ) 6

 غيـر  تاريخاً الشيك في اثبت من كل معاقبة على التجارة قانون من 275 المادة نصت 1/ 6
   .صحيح

 ذكـر  دون حـرر  شيك على تاريخاً كتب اذا التزوير بجرم الحامل مالحقة يمكن كما 2 / 6
   .انشائه تاريخ
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   :والعقوبة مالمحاك اختصاص تحديد ) 7

 الوقـت  ذلـك  في الساري القانون كان فاذا الجريمة ارتكاب وقت يحدد الذي هو التاريخ الن
   .الشيك بتاريخ سارياً كان الذي القانون طبق واالختصاص العقوبة حيث من للمتهم ارحم

 البنـك  لـدى  المعتمـد  التوقيـع  بـنفس  الـشيك  على يوقع ان يجب الساحب انا البديهي من
   .الحساب فتح عند البنك لدى اودعها التي النماذج على دوالموجو

   .الساحب خط بنفس كان ولو شيكاً يعتبر ال التوقيع من الخالي الشيك فان لذا

 التوقيـع  عـن  تغني ال االصبع بصمة ان المحكمة قررت االردنية التمييز محكمة قرار وفي
 جميـع  عليه قرأت ان بعد الشيك على بصمته وضع الساحب ان يشهدا شاهدين بحضور اال

   .الشيك في المكتوبة البيانات

   .رصيد بدون الشيك ان من بالرغم عليه المشتكى مسؤولية عدم وقررت

 لتوقيـع  باالضـافة  الشيك على الشركة خاتم وضع فيجب شركة عن صادراً الشيك كان واذا
 وجـود  تـشترط  لبنكا لدى الموجودة التوقيع نماذج كانت اذا الشركة عن بالتوقيع المفوضين

   .الختم ذلك مثل

 اعـاد  البنـك  لدى الموجود التوقيع لنموذج مطابق غير الشيك على التوقيع ان البنك وجد فاذا
 تعمـد  اذا الـساحب  ان ايـضاً  بالـذكر  الجـدير  ومن التوقيع الختالف صرف بدون الشيك

 الفعـل  هذا فان شيكال صرف عدم قاصداً البنك لدى المعتمد توقيعه غير او بالتوقيع التالعب
   .رصيد دون شيك اعطاء جريمة يشكل
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   :رصيد وجود عدم :رابعاً

 رصـيد  وجود عدم عليه المسحوب البنك من بمشروحات ثبت اذا الجريمة هذه اركان تكتمل
   .للصرف الشيك تقديم عند الشيك قيمة مقابل وقائم كاف

 اصـداره  بـسبب  نقـص  يدالرص هذا ولكن للشيك اصداره عند رصيد للساحب يكون قد اذ
 قـام  ولكـن  الشيك اصداره عند رصيد للساحب يكن لم او الحساب نفس على اخرى شيكات
 الـشيك  قيمـة  ايفـاء  البنك فعلى وبالتالي للصرف الشيك عرض قبل الحساب في نقود بايداع

   .اللحظة بتلك الحساب في نقود يوجود دام ما للوفاء الشيك تقديم عند للمستفيد

ـيد  توافر عدم سبب كان فان الجريمة الكتمال رصيد وجود بعدم الساحب علم ويشترط  الرص
 هـذه  فـي  النية سوء ركن توافر عدم بسبب الجريمة انتفت بها للساحب علم ال امور تداخل
   .الحالة

 الحجـز  بالقاء المحاكم من قرار صدور الرصيد نقص في السبب يكون قد اذ سابقاً اسلفنا كما
 لمبلـغ  بتـسهيالت  له سمح قد البنك كان او , للشيك اصداره تاريخ عدب الساحب حساب على
   .التسهيالت تلك البنك اوقف ثم معين

 مقابـل  للـشيك  يكن لم ان الجرم اركان توافر على عقوبات 321 المادة في النص ورد وقد
   .للصرف وقابل قائم وفاء

 اي يوجـد  ال بانـه  تامة ومعرفة ثقة على يكون ان يجب للشيك اصداره عند الساحب ان اي
   .البنك من الشيك هذا صرف يمنع معوق

 يـسحب  ال التـوفر  حساب ان يعلم والساحب البنك لدى توفير حساب للساحب كان ان فمثالً
   .بنكياً تفويضاً المفوض وكيله او وشخصياً بالذات الحساب صاحب لنفس اال مبالغ منه
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 الـشيك  صـرف  البنك ورفض الشخاصا احد لمصلحة التوفير حساب على شيكاً اصدر ثم
 والـشيك  قـائم  غير الوفاء مقابل الن الجريمة تكتمل عندها , الحساب في رصيد وجود رغم
   .للصرف قابل غير

  

   :الجرمية االفعال

 شـيك  اعطـاء  جريمة منها كل يشكل افعال عدة على العقوبات قانون من 421 المادة نصت
   :رصيد بدون

   .للدفع ومعد قائم وفاء مقابل له وليس شيك اصدار : االولى الحالة

 البـاقي  يفي ال بحيث بعضه او لوفائه المقابل كل الشيك اضدار بعد سحب اذا : الثانية الحالة
  .قيمته

 غيـر  فـي  الـشيك  صرف عن باالمتتناع عليه المسحوب الى امراً اصدر اذا : الثالثة الحالة
   .القانون يجيزها التي الحاالت

 انـه  يعلـم  وهـو  لحامله الدفع مستحق شيكاً اعطاه او شيكاً لغيره اظهر اذا:  الرابعة الحالة
   .للصرف قابل غير انه يعلم او قيمته بكامل يفي مقابل له ليس

  .صرفه تمنع بصورة عليه وقع او شيكاً حرر اذا : الخامسة الحالة

   ...حدة على حالة كل اآلن وسنستعرض
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   .اسهابب لها تعرضنا وقد : االولى الحالة

  

 بـسحبه  شـيك  اي قيمة البنك في يبقي ان الساحب على يجب انه البديهي من : الثانية الحالة
   .الشيك لذلك المقابل المبلغ بهذا يتصرف وال

 مـن  انقص بالحساب المتبقي المبلغ وكان للصرف الشيك وعرض المبلغ من قسماً سحب فاذا
 مـا  مالحظـة  مـع  رصيد بدون شيك اصدار جريمة ارتكب قد الساحب فيكون الشيك قيمة
 مثـل  فيـه  للـساحب  يد ال آخر بفعل كان بالحساب المودع المبلغ نقص كان اذا سابقاً ذكرته
   .وخالفه الحجز

  

 الحـاالت  غير في الشيك صرف عن باالمتناع عليه للمسحوب امراً اصدر اذا : الثالثة الحالة
   .القانون يجيزها التي

 تـسجيل  دائرة خارج بيع عقد بموجب آخر من ارض عةقط شخص يشتري كأن ذلك ومثال
   .االراضي

 وخوفـاً  القطعـة  هذه حول اشكاالت وجود للمشتري يتبين ثم , بالقيمة شيكاً لمالكها ويحرر 
 الـشيك  صرف عن باالمتناع للبنك امر الصدار المشتري يلجأ الشيك بصرف البائع قيام من

 فـي  النص عليها ورد فقد القانون يجيزها التي المعارضة حاالت اما . الجرم يرتكب وبذلك
   :يلي ما على منها 2 الفقرة نصت اذ التجارة قانون من 249 المادة

   .حامله تفليس او ضياعه حالة في اال وفائه على الساحب معارضة تقبل وال
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   :يلي ما على المادة نفس من 3 الفقرة ونصت

 بنـاء  المحكمـة  على وجب اخرى بابالس الحظر هذا من الرغم على الساحب عارض فاذا
   .اصلية دعوى قيام حالة في ولو المعارضة برفع تأمر ان الحامل طلب على

  

   :حالتين في الشيك صرف وقف للساحب القانون سمح اذن

   :الضياع : االولى

 سـرقته  تمـت  ان ذلك بعد او بياناته كتابة قبل الساحب من الشيك ضاع ان ذلك في ويستوي
 ان الـساحب  مـصلحة  فمن الحامل من الشيك فقد فان , منه سرق او المستفيد دهفق او , منه

 للبنـك  امـر  باصـدار  الساحب يقوم ثم بذلك يفيد للبنك موجه الحامل من كتاب على يحصل
 فـي  الـساحب  ليوقع ادعائه في صادق غير الحامل يكون ان من خوفاً وذلك صرفه بايقاف
   .المشاكل

  

  

   :الحامل تفليس : الثانية

   .الحامل افالس باشهار حكم صدور منه يفهم مما) الحامل تفليس (ورد النص ان نالحظ

 عـن  التخلـي  التـاجر  هذا على يوجب التاجر افالس شهر قرار ان النص هذا من والحكمة
 اعطـاه  الذي الشيك االموال هذه ضمن من سيكون وطبعاً التفليسة لوكالء امواله جميع ادارة
   .الساحب اياه
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 باموالـه  التـصرف  من يمنعه حجراً المفلس على تقريباً الحجر يتضمن االفالس شهر والن
   .مبالغ اية قبض او ادارة او بيعاً

  

  

 انـه  يعلـم  وهـو  لحامله الدفع مستحق شيكاً اعطاه او شيكاً لغيره اظهر اذا : الرابعة الحالة
   .للصرف قابل غير انه يعلم او قيمته بكامل يفي مقابل له ليس

   .التظهير بطرق للتداول القابلة التجارية االوراق من هو الشيك ان المعروف من

 المظهـر  اسـم  يكتب وقد آخر لشخص وتسليمه الشيك ظهر على الحامل توقيع هو والتظهير
 تظهيـر  دون ثالـث  لشخص الشيك له المظهر يسلم واحياناً بياض على التظهير يكون او به

  .الشيك قيمة من المستفيد وه الحامل الثالث الشخص هذا فيكون

 قيمـة  يقابـل  ما له المظهر من استوفى قد يكون آلخر شيكاً يظهر من ان ايضاً البديهي ومن
   .الشيك

 مـن  بضاعة يشتري ان فيستطيع دينار الف بقيمة الشيك في المستفيد هو سعيد كان ان فمثالً
  .الشيك ذلك له ويظهر دينار الف قيمتها التاجر

 او مفقـود  الـشيك  هذا ان او رصيد له ليس التاجر ظهره الذي الشيك ان علمي سعيد كان فان
 الـشيك  هذا صرف تمنع اخرى اسباب هناك ان او افالسه شهر تم قد سعيد كان او مسروق
 صرف يمنع آخر سبب اي او الساحب اموال على حجز وجود او الساحب توقيع في كنقص
   .الشيك

http://www.lawjo.net


www.lawjo.net | شبكة قانوين األردن 

26 of 34 

 اعطـاء  جريمـة  يشكل وفعله مقابل بدون التاجر موالا على حصل الحالة بهذه سعيد فيكون
   .رصيد بدون شيك

 للـصرف  الشيك قابلية بعدم المظهر علم اثبات هو الجرم هذا عناصر الكتمال الهامة والنقطة
 مـن  ولكـن  الخاصة مالبساتها واقعة ولكل الحاالت من كثير في اثباتها يصعب نقطة وهذه

 بقناعـة  اخيـراً  منوط واالمر االثبات طرق بكافة ثباتهاا يجوز الجزائية االمور ان المعروف
   .وبيناتها القضية ظروف من المحكمة

  

   :صرفه تمنع بصورة عليه وقع او شيكاً حرر اذا : الخامسة الحالة

 مختلـف  ازرق الثاني القلم حبر ولون ازرق االول حبر لون قلمين الساحب اتسعمل اذا فمثالً
   .اسود الثاني حبر لون او االول عن

 حـصول  فـي  يشك البنك يجعل مما الثاني بالقلم بالشيك واالرقام الحروف بعض كتابة واعاد
 السـم  كلمـة  اضاف او بجانبها التوقيع دون كتابات او كشط ايجاد تعمد او الشيك بهذا تزوير
   .له حقيقة ال بنكاً تجعله البنك

 . الـسعادة  بنـك  كلمة بعد لدائمةا كلمة فوضع السعادة بنك من شيكات دفتر يحمل كأن فمثالً
 يعـرف  فـال  االسـالمي  العربـي  البنـك  ليصبح العربي البنك بعد االسالمي كلمة وضع او

   .الشيك صرف يمنع مما االسالمي البنك ام العربي البنك هو هل عليه المسحوب المصرف

 او رقامـاً ا لتوقيعـه  اضـاف  او البنك لدى المعتمد للتوقيع مغاير بتوقيع الشيك على وقع او
 بحيـث  جداً خشن سطح على الشيك الشيك وقع او زواياه او التوقيع شكل في تغاير حركات
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 البنـك  لـدى  التعليمات بينما متعمداً الشيك على الشركة خاتم يضع لم او مقطعاً التوقيع يظهر
   .التوقيع مع الشركة خاتم وجود بوجوب تقول

   .الجرم ليتوافر نية بسوء االفعال هذه تكون ان يجب البديهي ومن

  

  

   العقوبة

 علـى  تزيد وال سنة عن تقل ال مدة بالحبس رصيد بدون شيك اصدار عقوبة القانون حدد لقد
ـباب  اخذها عند للمحكمة يجور وال دينار مئة عن تقل ال وبغرامة , سنتين  ان المخففـة  باالس
ـتبدال  جـوز ي وال دينـاراً  خمـسين  عن والغرامة اشهر ثالثة عن الحبس عقوبة تخفض  اس
   .الحاالت هذه في بالغرامة الحبس

 كـون  مثـل  القـضية  لظروف وتبعاً عادة المحاكم بها تأخذ التي التقديرية المخففة وباالسباب
 قيمـة  ان او يعيلهـا  كبيرة عائلة لديه او له اسبقيات وجود او العمر مثتبل في عليه المشتكى
 يخـضع  وهـذا  صيدلي او مهندس او طبيب او كمحام عليه المشتكى يتمكن ولم زهيدة الشيك
   .المحكمة لقناعة

 للقاضـي  سـمح  القـانون  ان مـع  الحـبس  عقوبة استبدال عدم على النص ورد لماذا ولكن
 بتحويـل  تسمح العقوبات قانون من 27 المادة من 2 والفقرة فقط اشهر لثالثة العقوبة تخفيض

   .قطف شهور ثالث العقوبة كانت اذا الغرامة الى الحبس مدة
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 خمـسة  تعـادل  فقـط  بغرامة تحكم ان المحكمة على اوجب القانون ان هو ذلك على الجواب
 قيمـة  عليـه  المـشتكى  اوفى اذا وذلك دينار مائة عن تقل ال ان على الشيك قيمة من بالمائة
   .الشخصي حقه المشتكي اسقط او الشيك

 لحملـة  ومـساعدة  الـشيك  ةقيم لدفع عليهم للمستكى تشجيعاً للقانون اضافه جديد حكم وهذا
   . حقوقهم الستيفاء الشيكات

 او الحكـم  صـدور  بعـد  حتـى  النص هذا سريان على القانون نص ذلك من واالفضل بل
 الحـبس  احكـام  اللغاء ديونهم تسديد سابقاً المحكومين على سهل مما القطعية الدرجة اكتسابه
 بقـضايا  المحكـومين  مـن  كثيـر  خـروج  وبالتالي بالغرامة واالكتفاء سابقاً بحقهم الصادرة
   .السجون من الشيكات

 عليهـا  العميـق  الـشكر  لهـم  نقـدم  ان اال يسعنا ال القانون واضعي من حكيمة نظرة وهي
   .والوطن المواطن حاجة لتفتهمهم

 لغـة  خاطئ تعبير وهذا بالغرامة الحبس استبدال يجوز ال انه على النص ورد : اخرى نقطة
   .شائع اصطالح ولكنه

   .الحبس من بدالً تلك بالغرامة تقبل ان للمحكمة يجوز ال انه النص هذا من القصد الن

 دائمـا  الباء حرف الن ) بالحبس الغرامة استبدال يجوز وال ( النص هذا يكون ان يجب فكان
   .الغرامة ترك وليس الحبس ترك والقصد للمتروك مصاحباً يأتي
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   :االختصاص

 اختـصاص  مـن  اصبح بها النظر فان لذا سنتين الحبس هي ةالجريم لهذه االقصى الحد الن
   .الصلح محاكم قانون من 5 المادة من ج الفقرة لنص طبقاً الصلح محكمة

  

   :الشكوى

 العامـة  النيابـة  علـى  ويجـب  الجريمـة  هذه في المالحقة اجل من شكوى تقديم يشترط ال
 بوقـوع  علـم  شـخص  اي من الشكوى تقديم ويجوز الجرم بوقوع علمها بمجرد مالحظتها
   .مصلحة ذا او الشيك في طرفاً يكن لم ولو رصيد بدون شيك اعطاء جريمة

  

  

   :التقادم

 اصـول  قـانون  مـن  339 المادة نصت فقد البسيطة الجنحة نوع من هي الجريمة هذه الن
 الجنحـة  في الشخصي الحق ودعوى العام الحق دعوى تسقط ( انه على الجزائية المحاكمات
 اذا اي / الـسابقة  المادة في المذكورتين الحالتين في المبين الوجه على سنوات الثث بانقضاء

 الـدعوى  اقيمـت  اذا فيها تمت معامة اخر على او / المدة تلك خالل بشأنها مالحقة تجر لم
   ) .بها حكم يصدر ولم التحقيقات واجريت
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   :الفاعل

 مـن  وكـذلك  الطبيعيـين  اصاالشـخ  مـن  ترتكب ان يمكن الجريمة هذه فان البديهي من
   .والنقابات والهيئيات الخيرية والجمعيات الشركات مثل المعنويين االشخاص

 المعنويـة  الهيئـات  ان ( يلي ما على العقوبات قانون من 74 المادة من 2 الفقرة نصت فقد
 هـذه  يـأتون  عنـدما  وعمالهـا  وممثليها ادارتها واعضاء مديريها اعمال عم جزائياً مسؤولة

   .معنوياً شخصاً بصفتها وسائلها باحدى او المذكورة الهيئات باسم عمالاال

   ) والمصادرة بالغرامة اال المعنويين االشخاص على يحكم ال . 3

  

   :يلي ما على القانون نفس من 36 المادة نصت كما

 اذا العامـة  االدارات خال ما اعتبارية هيئة وكل جمعية او شركة وكل نقابة كل وقف يمكن( 
 او جنايـة  وسائلها باحدى او باسمها عمالها او ممثلوها او ادارتها اعضاء او مديروها اقترف
   ) االقل على حبس بسنتين عليها يعاقب مقصودة جنحى

   :اقامتها الممكن القضايا

  رصيد بدون شيك اصدار شكوى – جزائية قضية  ) 1

 بـالتعويض  لمطالبـة ل اي العـام  الحق لدعوى تبعاً الشخصي بالحق للمطالبة دعوى  ) 2
 اضـرار  وايـة  الـشيك  قيمة ومنها الجرم لهذا نتيجة بالمشتكي الالحقة االضرار عن

  .ذلك عن نتجت تكون اخرى

  الشيك بقيمة للمطالبة مستقلة حقوقية دعوى ) 3

  االجراء دائرة لدى مباشرة للتنفيذ الشيك طرح ) 4
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   :باالحكام الطعن

 خـالل  الـصلح  محكمـة  عن الصادرة الغيابية الجزائية االحكام على االعتراض يجوز . 1
   ) الصلح محاكم قانون من 2 / 21 المادة ( للتبليع التالي اليوم من ايام خمسة

 القـضايا  هذه في الصلح محكمة عن الصادرة االحكام استئناف عليه للمحكوم يجوز كما . 2
 كـان  اذا الحكـم  فهـيم لت التـالي  اليوم من تبدأ ايام عشرة خالل الجزائية االستئناف لمحكمة
   .الشخصي الحق بدعوى المتعلق الحكم ذلك ويشمل , تبليغه تاريخ فمن واال وجاهياً

   .الجزائي الحكم استئناف منه طاباً العام للمدعي باستدعاء يتقدم ان للمشتكي . 3

   .الشخصي بالحق المتعلقة االحكام استئناف الشخصي بالحق للمدعي . 4

ـتئناف  محكمـة  عن الصادرة كامباالح الطعن يجوز . 5  الحـق  وبـدعاوى  الجزائيـة  االس
 المـادة  بموجـب  العدل وزير لمعالي خطي طلب بتقديم القضايا هذه في الصادرة الشخصي

 الـدعوى  اضبارة لعرض العامة النيابة لرئيس خطي امر بتوجيه للتكرم جزائية اصول 291
 فيهـا  حكم او قرار لصدور او لقانونل مخالف القضية في اجراء وقع اذا التمييز محكمة على

   .للقانون مخالف

   .السابقة والشروط االسباب وفق الحكم لتمييز العامة النيابة رئيس لعطوفة طلب لتقديم او

 او بالمـال  المـسؤول  لـصالح  وقع اذا اال اثر اي االولى للحالة طبقاً الصادر للنقض وليس
   .عليه المحكوم

 الحـد  يجـوز  وال فقـط  القـانون  لمصلحة يبقى فانه الثانية لةالحا وفق يتم الذي النقض اما
 الـنقض  حكـم  يـسجل  ان يكفي اذ المنقوض الحكم تنفيذ عن لالمتناع اليه االستناد الخصوم

   .فقط المنقوض الحكم هامش على
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 هـو  عليـه  المحكـوم  يكـون  واالسـتئناف  االعتـراض  حاالت في انه بالذكر الجدير ومن
   ) .العام الحق ( هو عليه المستأنف او عليه المعترض كونوي المستأنف او المعترض

  

  الشخصي الحق دعوى

 نتيجـة  بـه  لحقـت  التي االضرار عن بالتعويض للمطالبة المشتكي يقدمها التي الدعوى هي
   .عليه المشتكى ارتكبه الذي للجرم

 . معهـا  اًوتوحيـد  تبعـاً  العـام  الحق دعوى تنظر التي الجزائية للمحكمة الدعوى هذه وتقدم
 اخـرى  اضـرار  ايـة  عـن  التعويض الى باالضافة الشيك قيمة شاملة الدعوى قيمة وتكون
   .الجرم لهذا نتيجة بالمستكي لحقت

 تـسديد  من يتمكن لم النه المستفيد تضرر رصيد بدون شيك اعطاء جريمة عن نتج اذا فمثالً
ـتئجار  واضـطراره  مالمحـاك  نفقات وتكبده المأجور من الخالله ذلك وادى منزله اجرة  الس
 للمـستفيد  يحـق  التـي  االضـرار  من يعتبر ذلك جميع , االولى عن تزيد باجرة آخر منزل

   .عنها بالتعويض المطالبة ) الشيك حامل(

 القـسم  تحلفـه  ان بعد المهمة لهذه المحكمة تنتخبه اكثر او خبير قبل من التعويض تقدير ويتم
   .خالصوا امانة بكل مهمته يؤدي بأن القانوني

 يكـون  اذ . معـاً  والحقوقيـة  الجزائيـة  المحاكمات اصول قانوني القضية هذه على ويطبق
 عـن  اعتـراض  يقـدم  ال لكـن  . الجزاء ولمحكمة الجزائية لالصول طبقاً باالحكان الطعن
   .االستئناف وانما الشخصي بالحق المتعلقة الغيابية االحكام
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 ولـيس  الحقوقيـة  بـالطرق  اثباتهـا  ويجب عوىالد اقامة عند التحفظي الحجز القاء ويجوز
   .الوجاهي بمثابة وانما  غيابياً الشخصي بالحق عليه المدعى محاكمة تجري وال الجزائية

 ببـراءة  الحكـم  صـدور  فـان  الجزائيـة  القضية مع وعدماً وجوداً تدور القضية هذه والن
 ) االختـصاص  لعدم ( الشخصي الحق دعوى رد الى يؤدي مسؤوليته عدم او عليه المشتكى

 مقـضية  قـضية  بحقه تشكل ال ولكن حقوقياً الشيك بقيمة المطالبة من المستفيد يحرم ال لكي
 للمـدعي  القاضـي  يحكـم  ان الممكـن  فمن جزائياً عليه المشتكى بادانة الحكم صدر اذا اما

   .بدعواه الشخصي بالحق

 القمـار  كـدين  قانونياً ممنوع امر بالشيك االلتزام سبب كان اذا الدعوى يرد ان الممكن ومن
 يـتم  لـم  النه باطل بيع عقد بموجب عليه المشتكى اشتراها ارض ثمن او المخدرات ثمن او
   .االراضي تسجيل دائرة لدى

ـتم  بينما , االجراء دائرة طريق عن الشخصي الحق دعاوي في الصادرة االحكام تنفيذ ويتم  ي
   .مالعا المدعي طريق عن الجزائية االحكام تنفيذ

  

  شافياً اختصاراً قدمت قد اكون ان آمال

  الموضوع بهذا المتعلقة االحكام الهم

  

  الختام وحسن التوفيق اهللا ونسأل

  السعودي فؤاد المحامي
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