12

السنة السابعة  /السبت  13 /حزيران  / 2015العــدد 1805
Seventh year / Saturday / 13 June 2015 / Issue No. 1805

درا�سات

صفحة الدراسات في «البناء» ،أنشئت لتكون مساحة لألبحاث العلمية المتعلقة بشتى المواضيع
ذات الصلة في قضايا األمة والعالم العربي.
وه��ي إذ تتسع لمثل ه��ذه ال��دراس��ات تبقى مجاالً مفتوحا ً للحوار وط��رح اإلشكاليات الفكرية

والسياسية وغيرها ،تنشيطا ً لدور الثقافة في الصيرورة االجتماعية .علما ً أن اآلراء التي ترد على
مساحة الصفحة تعبر عن رأي أصحابها وليست بالضرورة مطابقة لقناعات الصحيفة.
إال أنه انطالقا ً من القناعة الراسخة بضرورة خلق حوار فكري حول القضايا واإلشكاليات كافة وما

أكثرها ،والتي تفرض نفسها على صاحب القرار والمثقف وقادة الرأي والمواطن في أي موقع كان،
كانت صفحة الدراسات في «البناء» هي الترجمة العملية لهذه القناعة .آملين أن تشكل هذه الصفحة
مساحة فكرية ـ سياسية تعنى بهموم الوطن والمواطن ،تدرس الحاضر لترسم المستقبل.

ال�سرية الم�صرفية قانون � 3أيلول 1956
إعداد :د .نسيب أبو ضرغم
نظرا ً ألن قانون السرية المصرفية ،ومن الوجهة
الموضوعية والتاريخية ،أحدث انقالبا ً نوعيا ً في المسار
االقتصادي ـ المالي في لبنان ،كونه ش ّكل من المصارف
اللبنانية قدرة جاذبة للرساميل الخائفة والهاربة من بلدانها،
بحيث ك ّونت الكتلة النقدية المتسللة من البلدان المجاورة
إلى كنف السرية المصرفية في لبنان ،قوة سيولة دعمت
دور القطاع الخاص في حركة وإتاجية الدولة اللبنانية ،فإننا
نقارب على حلقتين هذا القانون مع المالحظات الواجبة
عليه بمنهجية مقارنة ،لما يشكله كما أسلفنا من أهمية على
الصعيد المالي ـ االقتصادي.

البحث الثاني :النتائج المترتبة
على موجب حفظ السر المصرفي

إن الموجب الملقى على عاتق المصرف لحفظ السر يخ ّوله
التصدي لكل طلب إفشاء له ،سواء أتى من أشخاص القانون
الخاص أو من السلطات العامة.
النبذة األول��ى :في عالقة المصرف مع أشخاص القانون
الخاص:
خالل حياة الزبون :يمكن للمصرف االحتجاج بالسرية
المصرفية في مواجهة أقارب وزوجة وأوالد ومساعدي ودائني
الزبون.
بعد مماته :يمكن ،استثنائياً ،احتجاج المصرف بالسرية
المصرفية في مواجهة ورثة الزبون ،إذا كان الزبون المتوفى
قد أودع حسابا ً مشتركا ً مع أحد األفراد.
النبذة الثانية :في العالقة بين المصرف والسلطات العامة:
الفقرة األول��ى :موجب حفظ السر في مواجهة مصلحة
الضرائب:
على المصرف أن يرفض بصورة جازمة وعمالً بأحكام
المادة الثانية من قانون السرية المصرفية ،كل تفتيش يطلب
مأمور المالية إجراءه عمالً بأحكام المادة ( )103من المرسوم
المتعلق بضريبة الدخل.
أو ما يتعلق بتطبيق أحكام المادة ( )25من المرسوم
المتعلق بفرض رس��م انتقال على األم���وال المنقولة وغير
المنقولة.
وكذلك المادة ( )28من المرسوم أعاله والمتعلق بضرورة
أن يعلم أصحاب الخزائن والصناديق المؤجرة الدوائر،
المالية علما ً بوفاة المستأجر( .هذه المادة ال تطبّق في سياق
السرية المصرفية).
وكذلك المادة ( )29من المرسوم ذاته.
الفقرة الثانية :موجب حفظ السر في مواجهة السلطات
القضائية:
في مواجهة السلطات القضائية على المصرف االمتناع عن:
أوالً :الشهادة.
ثانياً :إعطاء التصريح عند إلقاء الحجوزات.
أوال ً  -الشهادة :بموجب المادة الثانية من قانون السرية
المصرفية على المصرف أن يحفظ السر تجاه السلطة
القضائية وأن يرفض اإلدالء بشهادته بهذا الخصوص أمام
القضاء الجزائي أو المدني ،علما ً أن األحكام المطبقة على رفض
اإلدالء بالشهادة ال تطبق عليه.
ثانيا ً  -منع الحجز :جاء في المادة ( )4من قانون السرية
ما يلي« :ال يجوز إلقاء أي حجز على األم��وال والموجودات
المودعة لدى المصرف ...إال بإذن خطي من أصحابها».
األشخاص المؤهلون إثارة هذا المنع:
يستطيع كل من المصرف والزبون التذ ّرع بأحكام المادة ()4
كونهما المستفيدين األساسيين من أحكام السر المصرفي .أما
القضاء فال يستطيع تلقائيا ً إثارة أحكام المادة ( )4واستبعاد
األموال والموجودات المودعة لدى المصرف من الحجز ألن هذا
المنع يستهدف الحجز وليس طالب الحجز.
الفرع الثاني:
الخروج من موجب حفظ السر.

المبحث األول:
الخروج من موجب حفظ السر

إن قانون السرية المصرفية ،لحظ خمسة استثناءات
لموجب حفظ السر واعتبرت كص ّمامات أمان (soupapes de
 )sureteوهي:
في حالة موافقة الزبون (المواد .)5-3-2
في حالة النزاع بين الزبون والمصرف (المادة .)2
في حالة اإلفالس (المادة .)2
في حالة دعوى اإلثراء غير المشروع (المادة .)7
في حالة تبادل المعلومات بين المصارف (المادة .)6
في الحالة األولى -حالة موافقة الزبون:
يمكن للزبون:
اإلذن بإفشاء السر.
التنازل عن السر.
طلب رفع اإلذن إلفشاء السر.
اإلذن بإفشاء السر :وفق المادتين ( )3-2من قانون السرية
المصرفية:
يمكن للزبون أن يأذن للمصرف برفع السرية المصرفية
ويعطي اإلذن في أي وقت.
كما أج��ازت المادة ( )5من ذات القانون أن يجري اتفاقا ً

مسبقا ً على إعطاء اإلذن.
ال يجوز في الحالتين المشار إليهما التراجع عن إعطاء اإلذن
إال بموافقة المتعاقدين.
يمكن ل�لإذن أن يكون مطلقا ً أو م��ح��دوداً ،س��واء لجهة
األشخاص أو العمليات.
 )2من هو الشخص الذي أعطاه القانون حق إعطاء اإلذن؟
أعطى القانون حق إعطاء اإلذن إلى ثالثة أشخاص:
الزبون نفسه (على المصرف التأكد من صفة الشخص
وصحة اإلذن).
الزبون كشخص طبيعي.
الزبون كشخص معنوي (الشركات) .في ه��ذه الحالة
ينبغي أن يكون مانح اإلذن ممثالً للشخص المعنوي قانوناً،
هو يختلف بين شخص معنوي وآخر.
في الشركة المقفلة :يمثل الشركة المدير العام (أو أي
عضو آخر) والشركة ملزمة بنتائج تمثيل ه��ؤالء ،شرط أن
يكون أداؤه��م في حدود التوكيل المنصوص عنه في النظام
األساسي.
في الشركة التوصية المساهمة :ذات القواعد المطبقة على
الشركة المقفلة تطبّق على توصية الشركة المساهمة ...يمكن
للمدير أن يأذن بإفشاء السر إذا كان النظام األساسي للشركة
قد أعطاه هذا الحق.
ف��ي شركة التضامن :ج��اء ف��ي ال��م��ادة ( )58م��ن قانون
التجارة« :يجوز لمديري األشغال أن يقوموا بجميع األعمال
الالزمة لتسيير مشروع الشركة تسييرا ً منتظماً» ...الفقه
يرفض اعتبار (إذن إفشاء السر) من األعمال الالزمة لتسيير
مشروع الشركة ...وينبغي أن ال يعطى اإلذن للمصرف بإفشاء
السر إال بمقتضى وكالة صريحة بهذا المعنى.
الورثة أو الموصى لهم :كون الورثة أو الموصى لهم خلفا ً
عاما ً يح ّل مكان المورث أو الموصي فلهم بالتالي الحق إعطاء
اإلذن بإفشاء السر ،تماما ً كما كان للموصي أو المورث.
لمصلحة م��ن يمكن أن يعطى اإلذن؟ عكس القانون
السويسري الذي أجاز لبعض المقربين بطلب إفشاء السر
من المصرف ،فإن القانون اللبناني حصر هذا الحق حصرا ً
بالزبون ،الذي له مطلق الحرية بشأن رفع السرية أو عدمه.
الفقرة الثانية :التنازل عن السر المصرفي:
ه��ل يمكن للزبون ال��ت��ن��ازل ع��ن حقه ف��ي ن��ظ��ام السرية
المصرفية؟
الفقه في لبنان منقسم حول هذه النقطة:
الدكتور ريمون فرحات :يعتبر أن للزبون الحق في التنازل
عن نظام السرية المصرفية وإن كان ذلك يتعلق بالنظام العام،
مستندا ً برأيه هذا إلى اعتبار أن السرية المصرفية وضعت
أساسا ً لمصلحة الزبون المستفيد وبالتالي له حق التنازل عن
مصلحته الشخصية.
الدكتور صفا :يعتبر أنه ليس للزبون الحق في التنازل عن
نظام السرية المصرفية ألن األمر يتعلّق بالنظام العام.
وال يزال الفقه اللبناني منقسما ً حول هذه النقطة.
الفقرة الثالثة :رفع السرية بداعي اإلثبات:
يمكن في سياق خ�لاف بين ال��زب��ون ساحب الشك على
مصرف وحامله أن يلجأ إلى إب��راز الشك المذكور ،وه��ذا ما
يعكس كل البيانات ال��واردة في منطوقه ،بما فيها المتعلقة
بالتظهير والتحصيل.
النبذة األولى :في حالة موافقة الزبون (االستثناء المتعلق
بكشف السرية).
النبذة الثانية :في حالة النزاع بين الزبون والمصرف ،يمكن
للمصرف بمقتضى المادتين  3-2من قانون  1956أن يفشي
السر في حالة نشوء دعوى تتعلق بمعاملة مصرفية بينه
وبين الزبون.
ّ
يتلخص بضرورة
فقرة أول��ى :المفهوم الضيق للدعوى
أن تقام دعوى أمام محكمة مختصة بشكل قانوني ومراعاة
ألصول االدعاء.
ّ
يتلخص في عدم
فقرة ثانية :المفهوم الواسع للدعوى
ضرورة وجود دعوى أمام المحكمة بل يكتفى بوجود منازعة
بين المصرف والزبون.
النبذة الثالثة :في حالة اإلفالس ،يمكن للمصرف بمقتضى
المادتين  3-2من قانون  1956أن يفشي السر في حالة إفالس
الزبون.
الفقرة األولى :في حالة إفالس الزبون :من المعروف قانونا ً
أن في حالة اإلفالس توضع موجودات وأموال الزبون تحت
يد وكيل التفليسة المولج إدارتها ،وعلى المفلس أن يقدم
المعلومات كافة عنه للمحكمة الناظرة أو للقاضي المنتدب
أو لوكيل التفليسة حيث لم يعد من مبرر للتحفظ على السر
المصرفي.
هذا االستثناء الملحوظ بموجب التكتم يتعلّق باإلفالس
المعلن وليس اإلفالس الظاهر.
في ما يتعلّق بطلب المصلح االحتياطي من قبل الزبون ،فإن
هذا الطلب وفق المبدأ العام يتض ّمن قبوال ً وتصريحا ً من قبل
الزبون بأي طلب يتعلق برفع السرية المصرفية.
الفقرة الثانية :في حالة إفالس المصرف :قانون السرية
المصرفية لم يلحظ حالة إفالس المصرف ،إال أن االجتهاد
المتعلق بإفالس بنك إنترا ( )1967ك ّرس الحكم ذاته المتعلق
بإفالس الزبون (حكم محكمة التجارة في بيروت).
النبذة الرابعة :في حالة دعوى اإلثراء غير المشروع.
ال يمكن للمصرف بمقتضى المادة ( )7من قانون السرية
المصرفية أن «تنتزع سر المهنة المنصوص عليها في القانون
بشأن الطلبات التي تواجهها السلطات القضائية في دعوى
اإلثراء غير المشروع».

النبذة الخامسة :في حال تبادل المعلومات بين المصارف.
بموجب ال��م��ادة ( )6من قانون السرية المصرفية يجوز
للمصارف ،وذلك «صيانة» لتوظيف أموالها ،أن تتبادل في ما
بينها فقط وتحت طابع السرية ،المعلومات المتعلقة بحسابات
زبائنها المدنية.
النبذة السادسة :الوضع الخاص لمصرف التسليف الزراعي
والصناعي والعقاري.
المادة األولى من قانون السرية المصرفية استثنت مصرف
التسليف الزراعي والصناعي والعقاري من موجب حفظ السر،
ولكن المادة ( )43من قانون  /09أيار 1967 /قد أخضعت
هذا المصرف «لقانون سرية المصارف في كل ما يتعلق بإدارة
واستثمار المصارف الموضوع اليد عليها».
النبذة السابعة :في الحالة المشار إليها في القانون المتعلق
بإخضاع المصارف التي تتوقف عن الدفع ألحكام خاصة.
تنص المادة ( )15معطوفة على المادة ( )13من القانون
 67/2المتعلق بإخضاع المصارف التي تتوقف عن الدفع
ألحكام خاصة وهي أنه:
«على األشخاص الطبيعيين أعضاء مجلس اإلدارة في
المصرف المتوقف عن الدفع وسائر األشخاص الذين لهم
الحق بالتوقيع فيه ومراقبي حساباته وأعضاء مجلس اإلدارة
والمفوضين بالتوقيع ومراقبي الحسابات السابقين الذين
تولوا إدارة المصرف أو مراقبة حساباته خ�لال  18شهرا ً
السابقة لتاريخ إعالن التوقف عن الدفع يعتبرون بمجرد
قبولهم الوظائف المسندة إليهم ،أنهم تنازلوا عن التذرع بقانون
 1956/09/03وذلك فور توقف المصرف عن الدفع».
النبذة الثامنة :الحاالت المشار إليها في القانون ()110
المتعلق بإصالح الوضع المصرفي:
المادة ( -)2فقرة ( )2من القانون ( )110نصت على أن
حاكم مصرف لبنان غير ملزم بموجب حفظ السر المصرفي
بالنسبة إلى المعلومات المتعلقة بالمصرف الموضوعة اليد
عليه.
وكذلك المادة ( )6فقرة ( )1وفقرة ( )2من القانون ()110
أيضا ً اعتبرت أن بعض المسؤولين في المصرف :أعضاء مجلس
إدارة – أشخاص لهم حق التوقيع – مفوضو المراقبة السابقين
والحاليين يعتبرون «متنازلين حكما ً عن التذرع بأحكام قانون
 1956/09/03وذلك فور صدور قرار وضع اليد».
وأيضا ً المادة ( – )17فقرة ( )3من القانون ( )110في حالة
التصفية الذاتية ...يجاز لمصرف لبنان االط�لاع على جميع
الحسابات العائدة للمصرف المص ّفى الدائنة والمدينة وعلى
عملياته كافة خالل مدة  3سنوات السابقة على قرار موافقة
المجلس المركزي لمصرف لبنان على التصفية من دون إمكان
التذرع بقانون السرية المصرفية.

المبحث الثاني :جزاء مخالفة
موجب حفظ السر المصرفي

إن مخالفة أحكام قانون السرية المصرفية تع ّرض مرتكبها
إلى أربعة أنواع من العقوبات:
الجزائية
اإلدارية
المهنية

المدنية
النبذة األولى – العقوبات الجزائية:
نصت المادة ( )8من قانون السرية المصرفية على ما يلي:
«كل مخالفة عن قصد ألحكام هذا القانون ،يعاقب مرتكبها
بالحبس من ثالثة أشهر حتى سنة .والشروع بالجريمة معاقب
عليه بنفس العقوبة»( .الحق العام ال يتحرك إال بناء على شكوى
المتض ّرر).
النبذة الثانية :إن إفشاء السر المصرفي يستتبع مسؤولية
م��دن��ي��ة م��ب��اش��رة ع��ل��ى م��رت��ك��ب��ه ،وع��ل��ى ال��م��ص��رف ع��ن فعل
مستخدمه.
الفقرة األولى – في ما يتعلق بالمسؤولية الملقاة على مرتكب
الجرم:
مسؤولية تقصيرية :تقوم المسؤولية التقصيرية حين
افتراض وقوع خطأ وضرر مع وجود ترابط سببي بين الخطأ
تبصر.
والضرر ،نتيجة قصد أو إهمال أو عدم ّ
مسؤولية تعاقدية :لهذه المسؤولية طابع خاص نتج من
عالقة تعاقدية أوجدها القانون.
وه��ي تسري ف��ي مرحلة التعاقد وتمتد إل��ى م��ا بعد هذه
المرحلة ،ألن حلول أجل العقد ينهي فقط العالقة األساسية بين
المصرف والزبون ولكن موجب حفظ السر يستمر إلى ما بعد
حلول األجل.
في هذه الحالة يعود للمتضرر الخيار لالدعاء إما:
على أساس المسؤولية التعاقدية.
على أساس المسؤولية التقصيرية.
الفقرة الثانية  -مسؤولية المصرف عن فعل مستخدميه:
إن المصرف مسؤول عن فعل مستخدميه ،حتى ول��و لم
يرتكب أي خطأ ،سندا ً إلى أحكام المادة ( )127موجبات وعقود.
وهي كما تلحق األشخاص الطبيعيين ،كذلك تلحق األشخاص
المعنويين.
إن موجب حفظ السر الملقى على مسؤولية الموظف يبقى
حتى بعد تركه وظيفته ،وذل��ك بالقدر ال��ذي تفترضه طبيعة
العملية.
أما المصرف فال يُسأل بعد ترك مستخدمه عن فعل المستخدم
سندا ً إلى نص المادة ( )127موجبات وعقود.
النبذة الثالثة :العقوبات اإلدارية والمهنية:
هذه العقوبات تتناول أعضاء المهنة عندما يخالفون القواعد
التي تنظم هذه المهنة .وهي ثالثة أنواع:
الفقرة األول��ى :العقوبات التي يطبقها مصرف لبنان :يحق
لمصرف لبنان أن ينزل بالمصرف المخالف العقوبات اإلدارية
التالية:
التنبيه.
تخفيض التسهيالت في التسليف.
منعه من القيام ببعض العمليات.
ج) تعيين مراقب أو مدير مؤقت.
د) شطبه من الئحة المصارف.
وال يحول ذلك دون تطبيق الغرامات والعقوبات الجزائية
التي يتعرض لها المصرف المخالف.
تطبّق هذه العقوبات مادة ( )208من قبل هيئة مصرفية
عليا منشأة لدى مصرف لبنان ،وقراراتها ال تقبل أي طريق من
طرق المراجعة العادية وغير العادية اإلدارية والقضائية.
الفقرة الثانية – العقوبات التي تطبّقها جمعية المصارف:

ريمون إده صاحب قانون السرية المصرفية
يمكن لجمعية المصارف استنادا ً إلى المادتين ( 2و )5من
نظامها األساسي ،أن تستبعد من عضويتها المصرف الذي
يمخالف موجب قانون حفظ السر المصرفي الملقى على
عاتقه.
الفقرة الثالثة – العقوبات التي يطبقها المصرف نفسه:
يمكن للمصارف بموجب أنظمتها الداخلية أن تنزل أشد
العقوبات باألشخاص من مختلف الرتب إذا خالفوا موجب
حفظ السر المصرفي ،ويمكن أن تبلغ هذه العقوبة حد فسخ
العقد من دون أي تعويض.
ال بد في نهاية البحث من أن نتوقف عند شمولية السر
المصرفي التي لم تتوقف عند الرساميل الوافدة إلى المصارف
اللبنانية من غير اللبنانيين ،بل تعدّتها إلى الرساميل اللبنانية.
وأنه بالعودة إلى الظروف التاريخية التي دفعت باتجاه إقرار
قانون السرية المصرفية بتاريخ  ،1956/09/03والتي
واكبت عمليات التأميم التي قامت بها األنظمة االشتراكية
العربية في مصر وسورية حيث أرادت السلطة التشريعية
اللبنانية أن تستغل تلك الظروف فتؤمن الملجأ اآلمن للرساميل
العربية التي راحت تفتش عن أماكن آمنة لها ،فكان قانون
.1956/09/03
إذا كانت الغاية هي جعل ه��ذه الرساميل تتدفق على
المصارف اللبنانية فترفع عددها إلى ما يفوق المئة مصرف،
وبالتالي تؤمن السيولة الكافية لتمويل المشاريع في لبنان،
فلماذا تمدد ظل القانون حتى شمل أرصدة اللبنانيين؟
أال يعني ذلك عجز الدولة عن استيفاء ضريبة الثروة
من أصحاب هذه الرساميل ،طالما هي ال يمكنها أن تعرف
حجمها ،كما ورد في الدراسة ،إال في حاالت محددة حصراً؟
أال يشجع ذلك على التغطية للرساميل المكونة خالفا ً
للقانون والمودعة بحماية السرية المصرفية؟!
رأينا ،أنه بقدر ما يجري التشدد في السرية على األرصدة
األجنبية ،ينبغي التشدد ف��ي رف��ع السرية ع��ن أرص��دة
اللبنانيين ،وذلك زيادة في قدرة الدولة على استيفاء حقوقها
الضريبية ،ومنع التغطية على الجرائم المالية.

