سندات األمانة :للقانون أكثر من وجه
ماٌكل كونتورٌس -الٌونان«سند األمانة» وثٌقة تثبت حق صاحب مال باستعادة أمواله من
مستدٌن ما ،لكنها فً بعض الحاالت تتحول إلى وسٌلة الستغالل حاجة شخص ما ،ورفع
دعاوى ضده لتحصٌل المزٌد من المال منه .الدابنون فً هذه الحال ال ٌدركون أن السند وحده
لٌس كافٌا ً إلدانة المُدعى علٌهم
نبٌل المقدم
تحفل المحاكم اللبنانٌة بالدعاوى المتكونة حول ما ٌُعرف بـ«سند األمانة» ،هو وسٌلة قانونٌة
ٌلجأ إلٌها بعض التجار أو المقرضٌن لضمان حقوقهم فً البضاعة المبٌعة أو المبالغ المودعة أو
األقساط المترتبة على عملٌات البٌع بالتقسٌط.
غالبا ً ما ٌ ّ
ُوثق «سند األمانة» بعقد بٌن طرفٌن لدى كاتب بالعدل ،أو فً مكتب محام ،وذلك
ضمانا ً لصاحب المال باستعادة ماله فً المدة المتفق علٌها ،أو حٌن الطلبكما ٌوضح المحامً
باالستبناف سالم عبد الصمد الذي ٌضٌف« ،وإذا ثبت أن من أودعت األمانة بحوزته قد
تصرف بها خالفا ً للعقد المنصوص به بٌن الطرفٌن».
لكن هل صحٌح أن التعاطً بسندات األمانة ٌكون دابما ً وفق الغاٌة التً أوجد من أجلها؟
ٌُالحق ممدوح أمام المحاكم الجزابٌة فً بٌروت بتهمة إساءة األمانة ،فً إطار دعوى أقامها
ضده المرابً رضوانٌ ،قول ممدوح« :لظروف قاهرة استدنت من رضوان ألفً دوالر  ،وهو
ربط إقراضً المبلغ بالتوقٌع على سند أمانة عند كاتب العدل ،أتعهد فٌه بإٌصال مبلغ خمسة
آالف دوالر إلى شخص طرح هو اسمه على السند دون أن ٌكون لً معرفة به ،وفً حال عدم
إٌصال المبلغ علًّ إعادته إلٌه عندما ٌطلبه» .بعدما أعاد ممدوح المبلغ أصل الدٌن إلى
رضوان ،مضافا ً إلٌه ما ترتب من فابدة ربوٌة ،فوجا بالمرابً ٌطالبه بمبلغ الـ«خمسة آالف
دوالر كامالً» ،ولما رفض الدفع كانت الدعوى الجزابٌة فً انتظاره.
ٌرى الباحث القانونً "الدكتور خلٌل خٌر هللا" أنه ٌمكن الطعن بهذا العقد ،إذا أثبت المدعى علٌه
أن أمراً ما ،ممنوعا ً فً القانون ٌشوب العقد ،أو أنه مخالف للنظام العام كتقاضً الفابدة الفاحشة
مثالً ،فإذا أثبت المدعى علٌه أن سند األمانة مرتبط بسند آخر ٌخفً غاٌات تجارٌةٌ ،صبح
النزاع فً هذه الحالة نزاعا ً مدنٌا ً وال ٌُع ّد جرٌمة خٌانة لألمانة.
كٌف ٌتعامل القضاء مع الدعاوى المتكونة من سندات األمانة؟
ٌمكن الطعن بالعقد إذا كان مخالفا ً للنظام العام كتقاضً الفابدة الفاحشة مثالً.
ّ
ٌقول مرجع قضابً إن كل ملف من هذه الملفات له خصوصٌته ،والسند بحد ذاته ال ٌمثل الدلٌل
الوحٌد والمطلق للبت فً الملف المعروض أمام القاضً الذي ٌُجري التحقٌقات واالستجوابات
وٌستجمع األدلة لتبٌان الخلفٌة التً من أجلها وُ ِّقع هذا السندٌ .ضٌف المرجع القضابً أن
«غالبٌة الذي ٌلجأون إلى هذه الوسٌلة بهدف تغطٌة عملٌة اقتراض ربوي أو عملٌات تجارٌة
ٌعرفون سلفا ً ضعف حجتهم أمام المحاكم الجزابٌة ،ولكنهم ٌعوّ لون على هذا السند النتزاع
مأربهم أمام الضابطة العدلٌة ،وخاصة فً المخافر ومراكز التحري التً تحوّ ل إلٌها الشكاوى
للتحقٌق األولً قبل تحوٌلها إلى المحاكم ،بحٌث إن الظروف التً ما زال ٌجرى فٌها التحقٌق
أمام الضابطة العدلٌة ما زالت فً كثٌر من األحٌان تفتقد إلى األصول والقواعد التً ٌجب أن
تتبع فً هذه الحاالت»ٌ ،لفت المرجع القضابً إلى نقطة مهمة تتمثل فً «الخوف الذي ٌسٌطر
على المدعى علٌه من أن توقفه النٌابة العامة وخاصة أن الظروف التً ترافق غالبٌة عملٌات

التوقٌف تتسم باالنتقاص من حرٌة الموقوف وكرامته ،كل ذلك ٌدفع المدعى علٌه إلى إجراء
تسوٌة مع المدعً ولو كانت على حساب حقوقه المادٌة والمعنوٌة».
ٌشدد المرجع القضابً على أن بٌن «الدعاوى المتكونة من سندات األمانة ،هناك دعاوى محقة
وخاصة تلك المتكونة فً كثٌر من األحٌان بٌن الشركات وبعض موظٌفها الذي ٌسٌبون األمانة،
بحٌث تفضل هذه الشركات إجراء تسوٌة مع الموظف مسًء األمانة السترداد ما ُب ّدد من
أموال» .فً هذا اإلطارٌ ،قر جورج بأنه «نتٌجة لظروف معٌنة» تصرف بملبغ من المال كان
بعهدته ولما اك ُتشف أمره أجبر على توقٌع سند أمانة ٌقر فٌه بفعلته وبإعادة المبلغ المختلس
مقابل عدم االدعاء علٌه أمام المحاكم الجزابٌة ،وبعد طرده من العمل ووضع الٌد على تعوٌض
نهاٌة الخدمة اتفقت معه الشركة التً كان ٌعمل فٌها على تسوٌة ٌقسّط من خاللها المبلغ
المختلس على دفعات.
أما رابد فإن ظروفه لم تسمح له بإعادة كامل المبلغ المختلس من المؤسسة التً كان ٌعمل فٌها،
وهكذا جرى االدعاء علٌه بموجب سند األمانة الذي و ّقعه وعوقب بالسجن لمدة ستة أشهر وبدفع
غرامة ملٌون لٌرة لبنانٌة.
نصت المادة  176من قانون العقوبات الجزابٌة على أن «كل من تصرف بمبلغ من المال أو
بأشٌاء أخرى من المثلٌات سلمت إلٌه لعمل معٌن وهو ٌعلم أو كان ٌجب أن ٌعلم أنه ال ٌمكن
إعادة مثلها ولم ٌبرئ ذمته رغم اإلنذار ٌعاقب بالحبس حتى سنة وبالغرامة حتى ربع قٌمة
الردود على أال تنقص الغرامة عن خمسٌن ألف لٌرة».
ال بد أخٌراً ،من التذكٌر ببعض األحكام واالجتهادات الصادرة عن المحاكم اللبنانٌة فً ما ٌخص
موضوع سند األمانة .ففً  ،5002 /3 /8صدر عن الغرفة السادسة الجزابٌة لمحكمة التمٌٌز
المؤلفة من الربٌس رالف رٌاشً والمستشارٌن غسان فواز وبركان سعد قرار قضى بإبطال
التعقبات فً حق المدعى علٌه ف .أ لعدم توافر عناصر جرم إساءة األمانة .وكان ف.أ قد وقع
سند أمانة للمدعً أ  .ز مؤرخا ً فً ٌ 6992 /1 /68فٌد باعترافه بترتب سند أمانة بذمته
للمدعً بمبلغ  62000دوالر ،متعهداً بإعادة هذا المبلغ غب الطلب .جاء فً القرار أنه تبٌن
للمحكمة أن المبلغ المُطالب به ،والمدعى إساءة أمانة ناتج من فواتٌر ورد فً أسفلها أن
البضاعة المستلمة من المدعى علٌه مبٌعة له ،وبذلك نكون أمام عالقة تجارٌة عادٌة ال أمام
حالة إساءة أمانةٌ .خلص القرار إلى أن الجهة المدعٌة لم تبٌن الوقابع والعلل التً استندت إلٌها
للربط بٌن الفواتٌر التً أشار إلٌها وسند األمانة المدعى به تبرٌراً لما انتهى إلٌه مما ٌجعله
مفتقداً لألساس القانونً وبالتالً مستوجبا ً النقض.
قرار صادر بتارٌخ  5002/65/58عن محكمة التمٌٌز اللبنانٌة الغرفة الخامسة المؤلفة من
الربٌس مهٌب معماري والمستشارٌن الٌاس الخوري وجان عٌد بإبطال التعقبات بحق س .ي
واعتبار النزاع المتكون بٌنه وبٌن ش .ح نزاعا ً مدنٌاً ،وخلص قرار المحكمة إلى أن المُدعى
علٌه كان قد وقع للمدعً سند أمانة بمبلغ  8200دوالر ،متعهداً بتسلٌم المبلغ إلى طرف ثالث
فً السند أو إعادته إلى المدعً فً حال عدم التسلٌم .جاء فً القرار أنه تبٌن للمحكمة بعد
التدقٌق أن سند األمانة كان ٌهدف إلى إخفاء طبٌعة الدٌن المتوجب للمدعً بذمة المدعى علٌه،
مما ٌعنً أن عناصر جرم إساءة األمانة المنصوص علٌها فً المادة  176من قانون العقوبات
غٌر متحققة فً القضٌة الراهنة لكون النزاع بٌن الطرفٌن ٌتصف بالطابع المدنً الصرف
وٌخرج عن إطار المنازعات الجزابٌة.

