محكمــة النقــض
الدائرة الجنائية
االثنين ( ج )
غرفة مشورة
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

برئاســة السيد القــاضـي /زغــــــــمــــــول البـــــمشـــــــي

نائب رئيـس المحـكـمـة

وعـــــــرفــــــــة مــحـــمـــــــد

و حمــــــــــــــودة نصـــــــــــــار

وعضوية السادة القضاة  /مـحـمـد ناجــي دربـالـــة

و يحيــــــــــــــى منصــــــــــور

نواب رئيس المحكمـة

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد . .......... /

وأمين السر السيد . .......... /

في الجمسة العمنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم االثنين  7من محرم سنة  3415هـ الموافق  33من نوفمبر سنة  3131م .
أصـدرت القرار اآلتــي :

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم  893لسنة  81القضائية .
المرفوع مـن :
ضــد
النيــابــة الع ـ ــامـ ـ ـ ـ ـ ــة

"الوقــائــع"

اتهمــل النيابــة العام ــة الطــا ن فــي قضــية الجناي ـ ـ ــة رقـ ـ ـ ــم  ........لسن ــة  3131ســيدى
سال ـ ــم ( المقيـدة بالجــدول الكم ـــ رق ـ ــم  .....لسـنة  ) 3131بوصـ
ام  - 3131بدائرة مركز  - .......محافظة :.........

أنـــ ف ـ ـي غضــون رـهر يونيــو

 هتــع ــرض المجنــي ميهمــا بــالقوة والتهديــد حــال كونهمــا لــم يبم ــا مــن العمــر ســل رـرةســنة كاممــة وذلــع بــدن هــددهما بالضــر فب ـ

الر ـ

فــي نفس ـيهما فــتمكن بتمــع الوســيمة

القس ـرية مــن اهك ـراس مــن حســر م بســهما نهمــا وتقبيمهمــا وتحســس أمــاكن العفــة والعـ ـورة
منهما ووضع ضوس الذكرى بين فخذي كل منهما حال كونهما طفمتين بينما هو بالغ.

الواردين بدمر اهحالة .

وأحالتـ إلـ محكمة جنايال  ..........لمعاقبتـ طبقًا لمقيد والوص
ـدنيا قبــل المــتهم بمبمــغ خمســة ال
واد ـــ والــد كــل مــن المجنـــ ميهمــا مـ ً

سبيل التعويض المدني المؤقل .

جنيـــ وواحــد مـــ

تابع األسباب في الطعن رقم  298لسنة 28ق

---------------------------

()8

والمحكمــة المــذكورة قضــل حضــورًيا فـي  ...مــن  ......ســنة  3133مـ ً بالمــادة 368
قوبال  ،والمادة  336مكرر من القانون رقم  33لسنة  3996المعـدل بالقـانون رقـم  336لسـنة
 3118برــدن الطفــل بمعاقبــة المــتهم بالســجن المرــدد لمــدة ث ـ

لممحكمة المختصة .

ســنوال واحالــة الــد وى المدنيــة

فطعــن المحكــوم ميـــ فــي هــذا الحكــم بطريــق الــنقض فــي  ...مــن  ........ســنة 3133

موقعا ميها من األستاذ ........../المحامي .
وفي ذال التاريخ أود ل مذكرة بدسبا الطعن
ً
وبجمسة اليوم سمعل المحكمة الم ارفعة مـ ما هو مبين بمحضر الجمسة.
المحكمـــة

بعد االطالع عمى األوراق وسماع التقرير الذى تاله السيد القاضي المقرر والمرافعة

وبعد المداولة قانوًنا.
من حي

ومن حي

إن الطعن استوفي الركل المقرر في القانون .

إن الطا ن ينعـ مـ الحكم المطعون فيـ أنـ إذ دانـ بجريمة هتع رض

المجنـ ميهما المتين لم تبم ا السادسة ررة سنة بالقوة  ،رابـ القصور في التسبي

ذلع بدنـ

دفع باستحالة حدو الركن المادي لمجريمة لما ثبل من التقرير الطبي الرر ي من ولعدم وجود

ثار ل تداء مـ المجنـ ميهما خ فًا لما ورد بدقوال الرهود في هذا الردن  ،فض ً ن
بط ن التحريال  ،مما يعي الحكم ويستوج نقضـ .
وحي

إن الحكم قد أثبل في حق الطا ن أنـ حسر ن المجنـ ميهما م بسهما نوة تحل

حدو

الواقعة وما ثبل بالتقرير الطبـ الرر ـ من يكون غير منتج في نفي مسئوليتـ ن

متحسسا صدريهما وفرجيهما  ،ووضع قبمـ بين
التهديد بالضر وأخذ يعب بمواضع العفة فيهما
ً
فخذي كل منهما وهو ما يكفي لتوافر الركن المادى لمجريمة  ،فإن ما يثيرس الطا ن من استحالة
جريمة هتع العرض التي دانـ الحكم بها والتي تتوافر أركانها ولو لم يحد

إي ج أو ترع الفعل

أثر بالمجنـ ميهما فهي إ ًذا يمكن أن تقع من ِّنين  ،واذ انصرفل باقي أسبا
ًا
الجدل في تقدير المحكمة ألدلة الد وى والتركيع في أقوال الرهود  ،فإن الطعن برمتـ يكون
مـ غير أساس حرًيا برفضـ .

الطعن إلـ

