لقاء

رئيس محكمة البداية المصرفية القاضي سميرة شاهين:

إجراءاتنا سريعة وليست متسرعة ..وننظر بملفات تعثر
صناعيني وتجار تجاوزت قيمتها مليار لرية سورية حالياً
فر�ضت احلرب ال�شر�سة التي تدور على �أر�ض �سورية منذ خم�س �سنوات ،الكثري من التحديات
�أمام قطاع امل�صارف ،وقد راهن الكثريون على متا�سكه يف وجه املخاطر والعقوبات اجلائرة،
�إال �أنه جنح يف التما�سك ،بل �أكرث من ذلك ،يبدو امل�ستقبل القريب مفعماً بالتفا�ؤل ،ملا يحمله من
انفراج يف الأن�شطة االئتمانية ،لذا �أ�صبح من ال�ضروري و�ضع �ضوابط لعمل امل�صارف يف عالقتها
مع املجتمع ،ولذلك �صدر القانون رقم  /21/لعام  2014القا�ضي ب�إحداث حماكم م�صرفية بدائية
• م��ا ال��دع��اوى ال��ت��ي تنظر فيها حمكمة البداية
امل�صرفية؟
تنظر املحكمة مبلفات القرو�ض املتعرثة �سواء يف
امل�صارف العامة �أم امل�صارف اخلا�صة ،ب�شكل رئي�سي
�إ�ضافة �إىل الدعاوى يف عقد احل�ساب امل�صريف وعقد
احل�ساب اجل���اري ،م��ع الإ���ش��ارة �إىل وج��ود ح��االت
لأ�ضابري كبرية ومللفات مهمة تتعلق بتجار و�صناعيني
كبار متعرثين مالياً مببالغ �ضخمة ت�صل لأك�ثر من
مليار لرية �سورية ،ومت الف�صل بها ب�إجراء الت�سوية
وامل�صاحلة بني ط��ريف ال��ن��زاع ،وق��د و�صل ع��دد هذه
الدعاوى التي مت البت فيها �إىل نحو الثالثني دعوى.
وه��ن��اك ح��االت ل��دع��اوى يتنازل فيها امل�صرف عن
الدعوى ويت�صالح مع املدعى عليه بعد االتفاق على
جدولة القر�ض على فرتات ومبالغ تق�سيط حمددة ،مع
الإ�شارة �إىل �أن القرارات التي ت�صدرها املحكمة قابلة
لال�ستئناف واال�ستئناف مربم �أمام حمكمة اال�ستئناف
امل�صريف ،ولكن حتى تاريخه مل يتم رفع �أي دعوى
لال�ستئناف لأن كل الدعاوى يتم الف�صل فيها.
• كيف تقوم املحكمة بالف�صل يف ال��دع��اوى؟ وما
الإجراءات املتخذة؟
تعترب �إج��راءات حمكمة البداية امل�صرفية �سريعة،
ولكن غري مت�سرعة ،حيث يتم رفع الدعوى من اجلهة
املدعية وهي امل�صرف و�إ�صدار قرار منع ال�سفر عند
الت�أكد من الدعوى ،ويف حال مت االتفاق بني الطرفني
يتم رفع قرار منع ال�سفر يف اليوم نف�سه.
يتقدم وكيل امل�صرف بدعوى �إىل املحكمة ملنع �سفر
املدين املتعرث �أو الكفيل وتنظر املحكمة بالدعاوى
على وجه ال�سرعة الق�صوى ،وقد و�صل عدد الدعاوى
املنظورة �أمام املحكمة �إىل قرابة  1100دعوة ،مت البت
يف �أكرث من  835دعوى منها ،ومن �ضمن الدعاوى �أكرث
من  700دعوى ملنع ال�سفر مت البت فيها ومت �صدور
قرار رفع منع ال�سفر بحوايل  300دعوى بعد �أن مت
�إجراء ت�سوية �أو دفع دفعة ح�سن نية وذلك منذ بداية
عمل املحكمة يف بداية العام احلايل.
ومن املالحظ �أن امليزة التي يتمتع بها القانون /21/
وهي قرار منع ال�سفر ،قد �ساهمت ب�شكل كبري بتوجه
عدد كبري من املتعرثين �إىل �إجراء ت�سوية و�صلح مع
امل�صرف املقرت�ضني منه ،وقد مل�ست املحكمة �أن عدد ًا
كبري ًا من املتعرثين ت�شجع لت�سديد قر�ضه بعد �أن مل�س
اجلدية وال�سرعة لدى املحكمة لأن الدعاوى يتم الف�صل
فيها يف نف�س اليوم.
• ما املعوقات التي واجهت عمل حمكمة البداية
امل�صرفية؟
يف بداية عمل املحكمة كان هناك بع�ض الإ�شكاليات
التي تتعلق بجمع الأدل��ة وحتديد الأوراق الثبوتية
املطلوبة ،حيث كان هناك حر�ص �شديد على ا�ستكمال
كل الأوراق الثبوتية يف �إ�ضبارة الدعوى ويف بداية
عمل املحكمة كنا نحتاج لبع�ض ال��وق��ت الكت�ساب
اخلربة يف التعامل مع هذا النوع من الدعاوى ولكن
بعد م�ضي فرتة ق�صرية �أ�صبحنا منتلك اخل�برة يف
الكادر والتعامل مع حمامي امل�صارف� ،إ�ضافة �إىل
عدم اال�ستيعاب الكايف لدى بع�ض الأطراف يف طبيعة
الدعاوى التي تنظر بها املحكمة لأنها حديثة العهد،

وا�ستئنافية يف جميع املحافظات ال�سورية� ،إ�ضافة �إىل القانون رقم  /19/لعام  2014اخلا�ص
ب�إحداث املحاكم امل�صرفية والإ�سناد امل�صرفية.
هذه النقاط املهمة ،وغريها الكثري من التفا�صيل عن طبيعة املحكمة و�سري العمليات فيها ونتائج
عملها على �أر�ض الواقع ..كانت حمور حديثنا مع رئي�س حمكمة البداية امل�صرفية القا�ضي �سمرية
�شاهني ،وفيما يلي ن�ص احلوار:

قرارات منع
ال�سفر دفعت عدد ًا
كبري ًا من املتعرثين
لإجراء ت�سويات
مع امل�صارف
فمث ًال �إحدى احلاالت التي تعاملت املحكمة معها هي
رفع ما يقارب  200دعوى لي�ست م�صرفية و�إمنا تكون
عالقة جتارية ولذلك قامت املحكمة برتقني كل دعوى
و�إحالتها �إىل املرجع املخت�ص مع موعد جل�سة بحيث
ال تذهب الفر�صة على املتخا�صمني ،حيث �إن مو�ضوع
الدعوى ال يتعلق بعمل م�صريف و�إمن��ا يتعلق بعمل
جتاري ال ينطوي �أركانه على القانون  /21/و�إمنا هي
عالقة مدنية تتعلق بت�سجيل عقار.
وقد �ساهمت �إدارة الت�شريع يف وزارة العدل بدور
مهم و�إيجابي وفعال بو�ضع النقاط على احل��روف
باال�ستجابة لكل اال�ستف�سارات التي طرحت عند �إحداث
املحكمة امل�صرفية.
• ما ال�شروط الواجب توافرها يف الدعوى امل�صرفية
املنظورة �أمام حمكمة البداية امل�صرفية؟
الأعمال امل�صرفية حددها امل�شرع بقانون التجارة /33/
لعام  2007وهي �إي��داع النقود واحلوالة امل�صرفية
و�إيداع الإ�سناد واحل�ساب امل�شرتك و�إيجار ال�صناديق
واالعتمادات امل�صرفية وفتح االعتماد والت�سليف على
الإ�سناد والت�سليف على امل�ستندين ،ولذلك يعترب قانون
التجارة ركناً �أ�سا�سياً يف عمل املحكمة امل�صرفية �إ�ضافة
�إىل قانون البيانات وقانون �أ�صول املحاكمات املدنية.
ومن �أهم ال�شروط الواجب توافرها يف الدعوى امل�صرفية
�أن يكون امل�صرف �صاحب ال��دع��وى خا�ضعاً لرقابة
جمل�س النقد والت�سليف� ،أي �أن يكون امل�صرف �ضمن
�أرا�ضي اجلمهورية العربية ال�سورية ،وقد وقعت عدة
حاالت ال ميكن النظر بق�ضيتها �أمام املحكمة ،حيث تقدم
�أحد امل�صارف الأجنبية يف اخلارج بدعوى لدى املحكمة
�ضد مدين متعرث ،ولكن مل يتم قبول الق�ضية لأن امل�صرف
املذكور غري خا�ضع لرقابة جمل�س النقد والت�سليف.

• هل هناك �إح�صاء للمبالغ التي مت حت�صيلها نتيجة
رفع دعاوى �أمام حمكمة البداية امل�صرفية؟
املبالغ التي مت ت�سديدها للم�صارف �سواء اخلا�صة �أو
العامة نتيجة رفع الدعاوى كانت ب�أرقام كبرية ولكن
ال �إح�صاء لها لأن هناك اختالفاً بني املبالغ للمتعرثين
بني قرو�ض �صغرية وقرو�ض ت�صل �إىل مبالغ �ضخمة
جد ًا باملليارات وخا�صة امل�صارف اخلا�صة التي متنح
قرو�ضاً بالعملة الأجنبية مع مالحظة اختالف �سعر
ال�صرف حالياً عما كان عليه عند منح القر�ض.
ولكن يالحظ ل��دى امل�صارف اخلا�صة �أن �أغلبيتها
تتجه لإنهاء الدعوى بالت�سوية مع املتعرث من خالل
�إيجاد جدولة لت�سديد القر�ض لكون امل�صارف اخلا�صة
حتر�ص على ا�ستمرار العالقة مع زبائنها ،فعندما يعلم
املتعرث بقرار منع ال�سفر يتجه فور ًا اىل امل�صرف لإجراء
الت�سوية ليتمكن من التنقل بحرية.
• ما الذي مييز القانون  /19/للعام 2014؟
امل�شرع يف القانون  /19/لعام  2014جعل عقد امل�صرف
مع املدين عقد ًا تنفيذياً �أي منحه قوة التنفيذ ،مبعنى
�أن حمامي امل�صرف �سواء العام �أم اخلا�ص ي�ستطيع
مبا�شرة �إيداع عقد امل�صرف بالتنفيذ ويبا�شر �إجراء
البيع للعقار املرهون ك�ضمانات للقر�ض ،حيث ن�ص
القانون رقم  /19/لعام  ،2014جعل عقود امل�صارف
اخلا�صة وع��ق��ود الت�سهيالت اخلطية املوقعة بني
امل�صرف والعميل وال�سندات املحررة من قبل العميل
مل�صلحة امل�صرف �أ�سناد ًا تنفيذية ينطبق عليها ن�ص
املادة ( )273من قانون �أ�صول املحاكمات.
• ما اجلهات التي تخ�ضع للقانون  /21/املتعلق
بعمل املحاكم امل�صريف؟

بداية البد من التو�ضيح ب�أن �شركات ال�صرافة ومكاتب
ال�صرافة ال تخ�ضع ل�سلطة املحكمة امل�صرفية فهي
تعترب دع��اوى مدنية ،و�ضمن ن�ص القانون /21/
ذك��ر �أن امل�ؤ�س�سات املالية تخ�ضع ل�سلطة املحكمة
امل�صرفية ،وقد ذكر يف ن�ص القانون م�ؤ�س�سات التمويل،
وبالتوا�صل مع امل�شرع تبني �أن م�ؤ�س�سة الأوىل للتمويل
ال�صغري وم�ؤ�س�سة الإب��داع تخ�ضع ل�سلطة املحاكم
امل�صرفية ،لأنها م�ؤ�س�سات خا�ضعة لرقابة جمل�س
النقد والت�سليف ،ولكن مل تعر�ض �أي دع��اوى من
هذه امل�ؤ�س�سات لكون متويلها يكون بقرو�ض ب�سيطة
و�صغرية مل�شاريع متو�سطة و�صغرية وال م�شاكل لدى
املقرت�ضني فيها.
• هل تكون ال��دع��اوى املرفوعة من امل�صارف �ضد
�أ�شخا�ص اعتباريني �أو �ضد �شركات وعلى من يقع قرار
منع ال�سفر؟
الدعوى قد ال تكون �ضد �شخ�ص واحد ،فهناك دعاوى
تكون �ضد عدة �أ�شخا�ص بنف�س الإ�ضبارة الواحدة،
فمنهم يكونون �شركاء �أو جمل�س �إدارة ل�شركة لديها
قر�ض متعرث يف م�صرف �أو يتم اتخاذ قرار منع ال�سفر
على املدين املتعرث وعلى الكفيل ال�ضامن ،لأن الكفيل
يعترب مت�ضامناً معه ،وال يحق للكفيل �أن يتجرد من
الدين لكونه مت�ضامناً بالدين دائماً ،فح�سب املادة
 /759/يف القانون امل��دين تن�ص ب���أن املدينني يف دين
جتاري متكافلون مت�ضامنون جتاه الدائن وال يجوز
للكفيل املت�ضامن مع املدين �أن يطلب التجريد فما دام
مت�ضامناً بالدين فيجب �أن يدفع� ،أما �إذا املدين املتعرث
قام بت�سوية مع امل�صرف ي�سقط عنه منع ال�سفر وعن
الكفيل لكونه �إذا �سقط الأ�صل �سقط الفرع.
وهناك كفالء يدفعون جزء ًا من الدين لرفع منع ال�سفر
عن �أنف�سهم �إن كان املبلغ الذي دفعوه للم�صرف يكفي
لرفع منع ال�سفر عن الكفيل ،وبع�ضهم يدفعون كامل
املبلغ بالرتا�ضي واالت��ف��اق مع املدين املتعرث لكون
الكفيل لديه �أعمال يف اخلارج وقرار منع ال�سفر ي�ؤذي
طبيعة عمله.
• ما الإجراءات املتبعة بعد �صدور قرار منع ال�سفر
�ضد املدعى عليه؟
الإجراءات الإدارية بعد �صدور قرار منع ال�سفر تكون
بن�سخ القرار والت�أكد من مف�صل الهوية ب�شكل دقيق
حتى ال يتم منع �سفر �شخ�ص ب�شكل غري مق�صود ويتم
تعميم الكتاب �إىل �إدارة الهجرة واجلوازات ملنع �سفره،
مع الإ�شارة �إىل �أن امل�صرف ال يقوم مبرا�سلة املدين
املتعرث و�إخباره ب�أنه �إن مل يدفع ف�سيقوم مبنعه من
ال�سفر برفع دعوى لدى حمكمة البداية امل�صرفية لأنه
يف هذه احلالة ميكن للمدين املتعرث �أن يغادر البلد
يف ظرف �ساعات قليلة قبل �أن ترفع الدعوى ولذلك
تلج�أ امل�صارف لرفع الدعوى واثبات قرار منع ال�سفر
ثم التوا�صل مع املدين املتعرث لإيجاد ت�سوية معه
وجدولة لت�سديد القر�ض.

معظم امل�صارف اخلا�صة تتجه لإنهاء الدعاوى بالت�سوية
مع املتعرثين من خالل اجلدولة
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