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المصوغات والموازين بالقاىرة والخاصة بدمغ المشغوالت الذىبية لبيان عيارىا واستعماليا وذلك 
بأن اتفقا معو عمى تقميدىا عمى غرار الصحيح منيا ودمغ بعض المشغوالت الذىبية فأجابيما 

 .المساعدة  ىذهالجريمة بناء عمى إلى ذلك فتمت 
 ـــ بصفتيما السابقة حاز بقصد البيع مشغوالت ذىبية غير مدموغة مع عمميما بذلك .ــ 3

طبقًا لمقيد والوصف الواردين بأمر  مالمعاقبتـي .........إلى محكمة جنايات  ماوأحالتي
 اإلحالة . 

ببراءتيما من  3118ة ـــــسنـ ......من  ...والمحكمة المذكورة قضـت حضوريًا فى 
 مصادرة المشغوالت الذىبية غير المدموغة .وأمرت بلييما االتيام المسند إ
المحامى  .............األستاذ / بصفتو وكياًل عن  ...............األستاذ / فطعن 

وكياًل عن والده  ............ الثانىالمحكوم عميو الثانى وبصفة المحكوم عميو بصفتو وكياًل عن 
سنـة  .........من  ...فى ىذا الحكم بطريق النقض فى  .............. المحكوم عميو األول

3119 . 
 3119سنـة  .......من  ...الثانى فى  المحكوم عميوطعن أودعت مذكرة بأسباب و 

 . المحامى ...............األستاذ / ن ـــــــــعمييا م موقع
 وبجمسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة عمى ما ىو مبين بمحضر الجمسة .

 المحكمـــــة
بعد االطالع عمى األوراق وسماع التقرير الذى تاله السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد 

 المداولة قانونًا .
 : .................أواًل :ــــ عن الطعن المقدم من المحكوم عميه 
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ق نو ، ولما كان من المقرر أن الطعن بطريق النقض فى المواد الجنائية حإمن حيث 
 شخصى لمن صدرة الحكم ضده يمارسو أو ال يمارسو حسبما يرى فيو مصمحتو وليس األخذ أن 
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ينوب عنو فى مباشرتو إال إذ كان موكاًل عنو توكياًل يخولو ىذا الحق أو كان ينوب عنو قانونًا 
من ذلك ، وكان المحامى مصطفى أحمد محمد قد قرر بالطعن بطريق النقض بصفتو وكياًل عن 
المحامى  إبراىيم منير رضوان وبمثابة األخير وكياًل عن المحكوم عميو فخرى ىرون كيرلس 

توكيل صادر لو من المحكوم عميو الثانى لو " عن نفسو وبصفتو وكياًل عن والدة فخرى  بموجب
عام أخميم " وكانت األوراق قد خمت من سند  3118/م لسنة :431ىارون كيرلس بالتوكيل رقم 

الوكالة الصادر من الطاعن األول لوكيمة الطاعن األول لوكيمة الطاعن الثانى لمتعرف عمى 
وما إذا كانت تجيز لو الطعن بطريق النقض نيابة عن الطاعن وتوكيل غيره فى حدود وكالتو 

ذلك ، فإن األوراق تكون قاصرة عن إثبات الصفة فى التقرير بالطعن نيابة عن المحكوم عميو 
 ذاك ، من ثم يتعين الحكم بعدم قبول طعنو شكاًل لرفعو من غير ذى صفة . 

 : .......................محكوم عميه ثانيًا :ــــ عن الطعن المقدم من ال
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 الطاعن الثانى قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .وحيث إن الطعن المقدم 
عمى الحكم المطعون فيو أنو إذ قضى  – ..................... –ينعى الطاعن الثانى 

بمصادرة المشغوالت الذىبية الغير مدموغة قد شابو الخطأ فى تطبيق القانون والتناقض واالخالل 
مصادرة ليذه الجريمة وأورد فى أسبابو أن المصادرة بحق الدفاع ذلك أن المشرع لم يقرر عقوبة ال

ترد عمى المشغوالت الذىبية المقمدة إال أنو قضى بمنطوقو بمصادرة المشغوالت الذىبية الغير 
مدموغة مغفاًل مصادرة باقى المضبوطات الذىبية ، كما التفتت المحكمة إيرادًا وردًا عمى دفاعو 

قم المحكمة بإجراء تحقق الستجالء حقيقة دفاعو . بما يعيب القائم عمى العبث باألحراز ، ولم ت
 الحكم ويستوجب نقضو .

حيث إن الحكم المطعون فيو بعد أن عرض لواقعة الدعوى خمص إلى القضاء ببراءة 
الطاعن من الجريمة المسندة إليو ومصادرة المشغوالت الذىبية غير المدموغة بقولو " ... وحيث 

دلة القائمة فى الدعوى قد أحاطيا الشك فأصبحت غير صالحة ألن أن المحكمة ترى أن األ
 تكون أدلة ثبوت تركن إلييا المحكمة فى اطمئنانيا أو تعول عمييا عن اقتناع إلدانة المتيمين 
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عمى الشك والتخمين وكان  واليقين الوأية ذلك أن المقرر أن األحكام الجنائية تبنى عمى القطع 
حكمة من مطالعة وكان البين لمم، لما كان ذلك  "كفاية أن تشكك المحكمة لكى تقضى بالبراءة . 

أوراق الدعوى ومالبساتيا أنيا جاءت خالية من أى دليل عمى أن المتيمين ضبطا يحوزان أية 
أدوات أو اآلالت مقمدة أو تستعمل فى تقميد األختام الخاصة بدمغ المشغوالت الذىبية وكانت 

مين عبارة اآلالت واألدوات التى قال عنيا محرر المضر الضبط بأنو عثر عمييا بمسكن المتي
عن أسطوانة بوتاجاز ومقص وىى من األدوات التى تستخدم بصفة عامة لدى تجار المشغوالت 

دمغة الذىبية وال يوجد فى حيازتيا ما يعد مؤثم قانونًا أو أنيا تستخدم فى أعمال تقميد األختام وال
ادة ضابط ىب وىو األمر الذى يشكك فى مصداقية الدليل المستمد من أقوال وشيذالخاصة بال

الواقعة فضاًل عن أن باقى الشيود فى الدعوى شيادتيم مستمدة من شيادة ضابط الواقعة ومبنية 
عمييا األمر الذى يفقدىا جميعيا مصداقيتيا فى التدليل لدى المحكمة وال تعول عمييا سيما وأنيا 

عداد أدوات لتقميد المشغوالت ا لذىبية . األمر الذى عجزت عن إقامة الدليل عمى واقعات التقميد وا 
تكون معو الدعوى باتت خالية من الدليل الذى تطمئن إليو المحكمة فضاًل عن خمو األوراق من 
أى دليل عمى توافر القصد الجنائى لدى المتيمين عمى ارتكاب الواقعة حتى بمعناة العام القائم 

شغوالت الذىبية وىو ما يعجز عمى العمم واإلدارة أو العمم بواقعة تقميد قالب الخاتم أو ختم الم
األوراق عن اإلفصاح األمر الذى تنتيى معو المحكمة إلى القضاء ببراءة المتيمين مما أسند 

من قانون العقوبات إجراء القرض  41إلييا . " لما كان ذلك ، وكانت المصادرة فى حكم المادة 
بيا وبغير مقابل ... وىى منو تمميك الدولة أشياء مضبوطة ذات صمة بالجريمة جبرًا عن صاح

عقوبة اختيارية تكميمية فى الجنايات والجنح إال إذا نص القانون عمى غير ذلك ، وقد تكون 
المصادرة وجوبية يقتضييا النظام العام لتعمقيا بشئ خارج بطبيعتو عن دائرة التعامل ، وىى عمى 

ذ كان النص فى المادة  ىذا االعتبار تدبير وقائى ال محيص عن اتخاذه فى مواجية الكافة ، وا 
بشأن الرقابة عمى  3113لسنة  46المعدل بالقانون رقم  4:87لسنة  79من القانون رقم  31

المعادن الثمينة واألحجار ذات القيمة ينص عمى " مع عدم االخالل بأية عقوبة أشد ينص عمييا 
 عن عشرة أالف جنييًا يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة وبغرامة ال تقل  – 4 -قانون آخر :
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وال تجاوز خمسين ألف جنيو أو بأحدى ىاتين العقوبتين كل من أحدث لقرضى غير مشروع 
بالمشغوالت بعد دمغيا تغيرًا أو تعدياًل يجعميا غير مطابقة لمعيار المدموغة بو أو تعامل بيا مع 

يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة وبغرامة ال تقل عن عشرة أالف وال  – 3ثبوت عممو بذلك . 
وز خمسين ألف جنيو كل من دمغ ىذه المشغوالت بدمغات مزورة أو بطريقة غير مشروعة تجا

وكذلك كل تاجر أو صانع باع ىذه المشغوالت أو عرضيا لمبيع أو حازىا بقصد البيع مع ثبوت 
عممو بذلك ... وفى جميع األحوال الواردة بالبندين السابقين تضبط ىذه المشغوالت ويحكم 

يدل عمى أن الشارع قد قصد مصارة المشغوالت الذىبية فى جميع أحوال القضاء بمصادرتيا .. " 
سواء باإلدانة أو البراءة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيو قد بين فى أسبابو التى يحمل 

والتى فقد جزءًا ال يتجزأ منو وأن كان  –المضبوطات التى قضى بمصادرتيا  –المنطوق عمييا 
حكام إال ترد الحجية األعمى منطوقيا ، إال أن ىذه الحجية تمتد بالضرورة إلى ما األصل فى األ

يكون من األسباب مكماًل لممنطوق ومرتبطًا بو ارتباطًا وثيقًا غير متجزئ بحيث ال يكون 
لممنطوق قوام إال بو ، ولما كان الحكم المطعون فيو قد حدد بأسبابو المصوغات الذىبية المقمدة 

ادرة وكان ال يوجد تناقض بين ما أورده الحكم فى أسبابو بشأنيا وما انتيى إليو فى محل المص
منطوقو إذ ال يعدو ما ذكره بو من مصادرة لممصوغات الذىبية الغير مدموغة سوى خطأ مادى 
ال يخفى عمى قارئ الحكم وال يكون قد جانب التطبيق القانونى الصحيح ويكون منعى الطاعن 

عمى غير أساس . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد استبعدت من نطاق فى ىذا الصدد  
المصادرة باقى المشغوالت الذىبية فأن منعى الطاعن فى ىذا الشأن فضاًل عن انعدام مصمحتو 
فيو ويكون واردًا عمى غير محل . لما كان ذلك، وكان من المقرر أن إجراءات التحريز 

لجنائية إنما قصد بيا تنظيم العمل لممحافظة عمى الدليل المنصوص عمييا بقانون اإلجراءات ا
خشية توىينو ولم يرتب عمى مخالفتيا بطالنًا بل ترك األمر فى ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى 

وىو ما ارتكن إليو الحكم المطعون  –سالمة الدليل فإن اإلحراز المضبوطة لم يصل إلييا العبث 
 ذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الثابت بمحضر فيو ويكون ما يثيره الطاعن فى ى
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جمسة المحاكمة أن الطاعن لم يتمسك بإجراء تحقيق فى خصوص ما أثاره من دفاع فميس لو أن 
يعيب عمى المحكمة سكوتيا عن إجابتو إلى طمب لم يبديو ويكون منعى الطاعن غير سديد . 

  غير أساس متعينًا رفضو موضوعًا .لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمتو يكون عمى 


