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ودضــو ة الســا    ةناســر رســ س المح مــ / حامــ  دئــ  اهالقاضــ المؤلفــة ئرساســة الســ   
محمــ  و  ةار رســ س المح مــو نــ يحــا م د مــم ، ه ، محمــ  د ــ  ســالح ــ  يل فــ / القضــا 

  1محمو  دل  
                                         ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (    ) 
 القضاس ة  77لسنة  36282الطعن رقــــم 

 
  دوى جناس ة " انقضاؤها ئمض  الم   " .  قا م . وصف ال همة . ( 3)

العبرة فى تكييف الواقعة بأنيا جناية أو جنحة بصدد قواعد التقادم التى تسرى وفقًا لتقويم 
الجريمة بالوصف الذى تنتيى إليو المحكمة التى نظرت الدعوى دون الوصف الذى رفعت بو أو 

 يراه االتيام .
 
" أسئار الطعن . ما  قئل  " .  قا م . نقضوى جناس ة " انقضاؤها ئمض  الم    د( 3)

 . "منها
المقررة النقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة فى مواد ثالث سنوات المضى أكثر من 

من تاريخ التقرير بالطعن بالنقض وحتى تاريخ نظره أمام محكمة النقض دون اتخاذ أى  الجنح
 إجراء من إجراءات التحقيق . أثره : انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

من المقرر أن العبرة في تكييف الواقعة بأنيـا جنايـة أو جنحـة ىـي بالوصـف  القـانوني الـذى ــــ  3
دعوى أو يـراه  انتيت إليو المحكمة التي نظرت الدعوى دون التقيد بالوصف الذى رفعت بـو تمـك الـ
 االتيام في صدد قواعد التقادم التي  تسرى وفقًا لنوع الجريمة الذى تقرره المحكمة .

 
وقرر الطاعن بـالطعن  22/4/2007كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيو قد صدر في  إذــــــــ  2

بيد أن الدعوى لم  4/6/2007وأودعت أسباب طعنو بتاريخ  6/5/2007فيو بطريق النقض في 
يتخـــذ فييـــا أي إجـــراء منـــذ تـــاريخ إيـــداع ا ســـباب إلـــى أن أرســـمت أوراقيـــا إلـــى قمـــم كتـــاب محكمـــة 

فإنو يكـون قـد انقضـت مـدة  2022جمسة اليوم الثالث عشر من مارس سنة النقض لنظر الطعن ب
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الجــنح دون تزيــد عمــى الــثالث ســنوات المقــررة النقضــاء الــدعوى الجنائيــة بمضــي المــدة فــي مــواد 
اتخــاذ أي إجــراء قــاط  ليــذه المــدة ، ومــن ثــم تكــون الــدعوى الجنائيــة قــد انقضــت بمضــي المــدة ، 
ويتعــين لــذلك نقــض الحكــم المطعــون فيــو فيمــا قضــى بــو فييــا والقضــاء بانقضــاء الــدعوى الجنائيــة 

         بمضي المدة .  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 " الوقاسـع " 

  0000مركـز  0000لسـنة  0000فـي قضـية الجنايـة رقـم الطـاعن اتيمت النيابة العامـة  
 0000ســنة   000مــن  00( بأنــو فــي يــوم  0000لســنة  0000) المقيــدة بالجــدول الكمــى بــرقم 

 .  0000ــــ محافظة  000مركز بدائرة 
عمدًا من غير سبق إصرار وترصد بأن دىسيا بالسيارة قيادتو فأحدث بيا اإلصابات 0000 قتل

 الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتيا عمى النحو المبين بالتحقيقات . 
لمعاقبتو طبقًا لمقيد والوصف الواردين بأمر  0000وأحالتو إلى محكمة جنايات        

 0اإلحالـــــــــــــة
عمى سبيل التعويض  00000وادعى وكيل والدا المجنى عمييا مدنيًا قبل المتيم بمبمغ  

  المدني المؤقت . 
دلت القيد بعد أن ع  2007سنة  إبريلمن  22والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا في    

وكان ذلك ناشئنًا عن إىمالو  00000والوصف بجعمو أنو تسبب خطأ في قتل المجني عمييا 
بحالة تعرض حياة 000أجرة  0000ورعونتو وعدم مراعاتو لمقوانين والموائح بقيادة السيارة رقم 

بالحاجز  تا شخاص وا موال لمخطر بأن انحرف بيا بقوة إلي أقصى يمين الطريق فاصطدم
لخرساني فحدثت بالمجني عمييا اإلصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت ا

بالحبس م  الشغل  000000من قانون العقوبات . بمعاقبة  228/2 ةعماًل بالمادبحياتيا ، و 
عما أسند إليو وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية  0000وتغريمو  0000لمدة 

 المختصة .  
 0000الخ  000000فطعن المحكوم عميو في ىذا الحكم بطريق النقض        
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 المح مـــة

ن كانت الدعوى الجنائية قد أحيمت إلى محكمة الجنايات بوصف أن   ومن حيث إنو ، وا 
الطاعن قد اقترف جناية القتل العمد من غير سبق إصرار وترصد ، إال أن المحكمة بحكميا 
المطعون فيو انتيت إلى أن الواقعة جنحة قتل خطأ ودانت الطاعن عمى ىذا ا ساس طبقًا لنص 

قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكانت العبرة في تكييف الواقعة بأنيا جناية من  228/2المادة 
أو جنحة ىي بالوصف  القانوني الذى انتيت إليو المحكمة التي نظرت الدعوى دون التقيد 
بالوصف الذى رفعت بو تمك الدعوى أو يراه  االتيام في صدد قواعد التقادم التي  تسرى وفقًا 

ى تقرره المحكمة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيو قد صدر في لنوع الجريمة الذ
وأودعت أسباب طعنو  6/5/2007وقرر الطاعن بالطعن فيو بطريق النقض في  22/4/2007

بيد أن الدعوى لم يتخذ فييا أي إجراء منذ تاريخ إيداع ا سباب إلى أن  4/6/2007بتاريخ 
النقض لنظر الطعن بجمسة اليوم الثالث عشر من مارس أرسمت أوراقيا إلى قمم كتاب محكمة 

 فإنو يكون قد انقضت مدة تزيد عمى الثالث سنوات المقررة النقضاء الدعوى الجنائية  2022سنة 
بمضــي المــدة فــي مـــواد الجــنح دون اتخــاذ أي إجـــراء قــاط  ليــذه المــدة ، ومـــن ثــم تكــون الـــدعوى 

لك نقــض الحكـم المطعـون فيـو فيمـا قضـى بـو فييــا الجنائيـة قـد انقضـت بمضـي المـدة ، ويتعـين لـذ
 والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة .          
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