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[القاعدة]
[إذإ صح إستيالء إلمدعى عليه على إموإل موكلة إلمدعية إلتي يحوزها بصفته وكيلها في سحبها من
حسابها إلمصرفي ،فان هذإ إلسلوك يشكل جنحة خيانة إمانة باساءة عالقة عائلية ،فتكون إلدعوى به
دعوى تعويض عن ضرر ناشئ عن جنحة .وهذه دعوى تدخل في إالختصاص إالستثنائي للمحكمة إلجزئية.
ال يغير من ذلك ما تنص عليه إلفقرة إلثانية من إلنص إلتجريمي من تشديد إلعقوبة بما ال يجاوز
إلنصف إذإ إرتكبت خيانة إالمانة إ ً
ساءة لعالقة عائلية .فعلى إلرغم من جوإز رفع إلعقوبة إلى إلحبس إك ثر
من ثالث سنوإت بمقتضى هذإ إلتشديد ،إال إن هذإ تشديد يتعلق بالعقوبة إلتي يقررها إلقاضي ،وال تاثير له
في وصف إلجريمة].

بسم هللا الرمحن الرحيم ،والصالة والسالم على رسوله حممد النيب الكرمي وعلى آله وصحبه،
ابجللسة املنعقدة علناً بتاريخ 9 :شوال 1440هـ .املوافق2019-6-12 :م،
برائسة القاضي د .عيـاد علي درابل ،وحضور كاتب اجللسة األخ ،...
أص ــدرت احملكمة ،بتوفيق هللا تعاىل ،هذا احلكــم
الدعوى:
 2019-...مدين كلي الزاوية.
المدعي:
 ...بصفتها وكيلة عن ابنتها ....
المدعى عليه:
....
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ملخص الدعوى
جتمل الدعـوى يف اختصام املدعية بصفتها للمدعى عليه بصحيفة أعلنت إليه طبقاً للقانون.
شرحت الدعوى مبا فحواه أن املدعى عليه وكيل البنتها ،موكلتها ،يف إمتام إجراءاهتا املتعلقة ابلضمان
االجتماعي ،ويف سحب معاشها الضماين من حساهبا املصريف ،ويف ما تعلق ابحلساب من إجراءات
إدارية ،وذلك مبوجب وكالة خاصة رمسية أجلأهتا إليها حالة اإلعاقة اجلسدية اليت تعانيها .مل يلتزم
الوكيل بشروط عقد الوكالة ،أبن سحب أمواهلا من حساهبا ،واستوىل عليها ملصلحته متجاوزاً حدود
وكالته وخمالفاً نصوص املواد  ،703و ،705و 706من القانون املدين .اضطرها ذلك يف -2-26
 2019إىل إهناء الوكالة وإخطار املدعى عليه به .وإذ ترفع املدعية ،بصفتها ،هذه الدعوى ،إمنا طلباً
للحكم ملوكلتها حبقها الذي سلبه إايها املدعى عليه بسلوكه الذي يشكل جرمية جنائية .فحق املدعى
عليه يف سحب األموال ال خيوهلا االستيالء عليها .فإن فعل ،شكل ذلك جرمية جنائية وفق ما بينته
احملكمة العليا يف حكمها الصادر يف الطعن املدين 17/61ق.
وفقاً للصحيفة ،أحلق سلوك املدعى عليه مبوكلة املدعية أضراراً مادية نشأت عن سلبها ماهلا
الذي حتتاجه يف القيام بشؤوهنا ،وأضراراً معنوية متثلت يف ما أصاهبا من أسى وجزن وأمل لفقداهنا الثقة
صّيها إليها.
بوكيلها املدعى عليه وحلالة احلاجة اليت َ
لذلك ،واستناداً إىل نص املادة  166من القانون املدين ،تطلب احلكم هلا ابآليت:
أوالً :إلزام املدعى عليها برد أمواهلا اليت تقدر "حبوايل" مخسة وعشرين ألفاً ومخسمئة دينار؛
اثنياً :إلزامه بتعويضها مبئة ألف دينار عما أصاهبا من ضرر مادي وآخر معنوي؛
اثلثاً :مشول احلكم ابلنفاذ املعجل ،وبال كفالة.
بدأت احملكمة نظر الدعوى يف  .2019-3-27أمامها ،حضر عن املدعية بصفتها
حماميتها األستاذة ساملة الطويل من مكتب احملاماة العامة ،ومل حيضر املدعى عليه .قدم احلاضر عن
املدعية مستنداهتا ،فكانت :توكيلها من ابنتها يف رفع الدعوى؛ التوكيل اخلاص الصادر عن األخّية
للمدعى عليه عام  1997ابلنيابة عنها يف ما ذكر يف الصحيفة من أعمال؛ إخطارها املدعى عليه
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يف  2019-2-26إبهناء الوكالة؛ كشف حساب مصريف .طلب احلاضر حجز الدعوى للحكم
ملوكلته بطلباهتا.
حجزت احملكمة الدعوى للحكم آبخر جلسة اليوم ،وهنا قضت ابلوارد يف املنطوق.

األسباب
احلمد هلل الذي قدر كل ٍ
يسره ومبا يسوءه ليبتلي يف
شيء فأحسن قدره ،وابتلى اإلنسان مبا ُّ
َ
شكره وصربه .وبعد ،فإن احملكمة وقد اجتهدت يف تفحص الدعوى استهدافاً للفصل فيها
احلالتني َ
التوفيق يف فهمها هلا واإلملام أبحكامها ،والسداد يف ما قضت
ابحلق والعدل القانوين ،تسأل هللا تعاىل
َ
ٍ
وإمعان يف النظر يف
به بشأهنا .وإنه لقضاء أمضته بعد مساع املرافعة الشفوية ،ومطالعة أوراق الدعوى،
كل جوانبها .وهذه أسبابه فمنطوقه.
حيث مت نظر الدعوى على النحو املبني مبحضر جلساهتا ،وفيها حضر عن املدعية دفاعها،
ومل حيضر املدعى عليه ،وإذاً فاحلكم الصادر فيها يكون حضورايً للحاضرة ،وغيابياً للغائب ،وذلك
عمالً ابملادتني  92و 103من قانون املرافعات .ومع هذا غفلت احملكمة عن إيراد متييز الغيابية يف
منطوق حكمها .لكنها تشّي إىل أن ليس ملثل هذا اإلغفال أن ينال من سالمة احلكم .فكما استقر
عليه قضاء احملكمة العليا ،ال يعد ذلك من البياانت اجلوهرية اليت تعيب احلكم؛ إذ العربة يف صفة
احلكم ابحلضوري أو الغيايب إمنا هي حبقيقة الواقع.
وحيث إن االختصاص بنظر الدعوى مسألة أولية يلزم الفصل فيها بداءة ،لذا فإن احملكمة
تستهل ابلتحقق من مدى انعقاده هلا .وحيث إن املدعية تقيم دعواها على املسؤولية التقصّيية اليت
تستند إىل ما تنسبه إىل املدعى عليه من سلوك متثل يف استيالئه على أموال موكلتها املوجودة حبوزته
بصفته وكيلها يف سحبها .وحيث إن هذا السلوك ،إن صح ،يشكل جرمية جنائية هي يف القانون
جنحة خيانة أمانة إبساءة عالقة عائلية واملنصوص عليها يف املادة  465من قانون العقوابت .هلذا،
فإن التكييف القانوين للدعوى هو أهنا دعوى تعويض عن ضرر انشئ عن جنحة .وال يغّي من هذا
يف شيء ما تنص عليه الفقرة الثانية من النص التجرميي من تشديد العقوبة مبا ال جياوز النصف إذا
ارتكبت خيانة األمانة إساء ًة لعالقة عائلية .فعلى الرغم من جواز رفع العقوبة إىل احلبس أكثر من
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ثالث سنوات مبقتضى هذا التشديد ،إال أنه تشديد يتعلق ابلعقوبة اليت يقررها القاضي ،وال يؤثر يف
وصف اجلرمية.
وحيث إن املادة  )4(43من قانون املرافعات تقضي ابختصاص احملكمة اجلزئية ابحلكم
ابتدائياً ،مهما تكن قيمة الدعوى ،يف دعاوى التعويض عن الضرر الناشئ عن ارتكاب جنحة أو
خمالفة مما يدخل يف االختصاص اجلنائي للمحكمة نفسها .وهو اختصاص استثنائي متعلق ابلنظام
العام ال حتل خمالفته ،وفق ما استقر عليه قضاء احملكمة العليا يف الكثّي من أحكامها اليت منها ذاك
الصادر يف الطعن املدين 28/56ق .وحيث إن املدعية أقامت دعواها املاثلة أمام هذه احملكمة ،فإهنا
تكون قد أقامتها أمام حمكمة غّي خمتصة نوعياً ،ما يلزم عنه القضاء فيها بعدم االختصاص وفق الوارد
ابملنطوق.
وحيث إنه عن املصاريف ،فاحملكمة تلزم املدعية هبا خلسراهنا الدعوى استناداً إىل املادتني
 281و 282من قانون املرافعات.
الحكم
حكمت احملكمة حضورايً بعدم االختصاص النوعي بنظر الدعوى ،وإبلزام رافعتها
ابملصاريف[ .انتهى منطوق الحكم]
القاضي

الكاتب

أ
ُاودعت االسباب في2019-7-10 :
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