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م   1959 لسٌة 57قاًوى رقن 

  بشأى حاالت وإجراءات الطعي أهام حمكوة الٌقض
 

 الباب األول
 الطعن فى المواد المدنية والتجارية واألحوال الشخصية

 
شأن إصدار قانون المرافعات المدنية  ب1968 لسنة 13 ممغاة بموجب القانون رقم 29 وحتى 1المواد من 
جراءات الطعن والذي تضمن قواعد النقض المدني وبموجبو أصبح ىذا القانون قاصرا عمى والتجارية  حاالت وا 

 .(الجنائية  )بالنقض في المواد الجزائية 
 

 الباب الثاني
 الطعن فى المواد الجزائية

 
 30المادة 

، والمحكوم عميو، والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بيا، الطعن بالنقض في الحكم  لكل من النيابة
:  ، وذلك في األحوال اآلتية النيائي الصادر من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح

. إن كان الحكم المطعون فيو مبنيًا عمى مخالفة القانون أو عمى خطأ في تطبيقو أو في تأويمو- 1
.  إذا وقع بطالن في الحكم- 2
. إذا وقع في اإلجراءات بطالن أثر في الحكم- 3

ويستثنى من ذلك األحكام الصادرة في الجنح المعاقب عمييا بالغرامة التي ال تجاوز عشرين ألف جنيو، كما ال 
يجوز الطعن فيما يتعمق بالدعوى المدنية وحدىا إذا كانت التعويضات المطموبة ال تجاوز نصاب الطعن بالنقض 

. المنصوص عمييا في قانون المرافعات المدنية والتجارية
. وال يجوز الطعن من أي من الخصوم في الدعويين الجنائية والمدنية، إال فيما يتعمق بحقوقو

. ومع ذلك، فممنائب العام الطعن في الحكم لمصمحة المتيم

                                                 

 ، 21/2/1959بتارٌخ  صادر بشأٌ حاالت وإجراءات انطعٍ أياو يحكًة انُقضو  1959 نسُة 57قاَوٌ رقى ال-   

.  و2017 نسُة 11وتعدٌالته حتى انتعدٌم بقاَوٌ رقى 
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واألصل اعتبار أن اإلجراءات قد روعيت في أثناء نظر الدعوى، ومع ىذا فمصاحب الشأن أن يثبت بكافة الطرق 
أن تمك اإلجراءات قد أىممت أو خولفت، ما لم تكن مذكورة في محضر الجمسة أو في الحكم، فإذا ذكر في 

 .أحدىما أنيا اتبعت فال يجوز إثبات عدم اتباعيا إال بطريق الطعن بالتزوير
 

 31المادة 
ال يجوز الطعن بطريق النقض في األحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إال إذا انبنى عمييا منع السير في 

 .الدعوى
 

 32المادة 
 .ال يقبل الطعن بطريق النقض في الحكم ما دام الطعن فيو بطريق المعارضة جائزاً 

 
 33المادة 
 .ممغاة

 
 34المادة 

يحصل الطعن بتقرير في قمم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف ستين يومًا من تاريخ الحكم 
. الحضوري، أو من تاريخ انقضاء ميعاد المعارضة أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة

ويجب إيداع األسباب التي بني عمييا الطعن في ىذا الميعاد ومع ذلك إذا كان الحكم صادرًا بالبراءة وحصل 
الطاعن عمى شيادة بعدم إيداع الحكم قمم الكتاب خالل ثالثين يومًا من تاريخ صدوره يقبل الطعن وأسبابو خالل 

عشرة أيام من تاريخ إعالنو بإيداع الحكم قمم الكتاب، وعمى الطاعن في ىذه الحالة أن يعين في طمبو المقدم 
ال  لمحصول عمى الشيادة المذكورة محال مختارا في البمدة الكائن بيا مركز المحكمة ليعمن فيو بإيداع الحكم وا 

. صح إعالنو في قمم الكتاب
فإذا كان الطعن مرفوعا من النيابة العامة فيجب أن يكون التقرير وأسباب الطعن موقعين من محام عام عمى 

. األقل
ذا كان مرفوعا من ىيئة قضايا الدولة فيجب أن يكون التقرير وأسباب الطعن موقعين من مستشار بيا عمى  وا 

ذا كان مرفوعا من غيرىما فيجب أن يوقع أسبابو محام مقبول أمام محكمة النقض. األقل  .وا 
 

 35المادة 
. ال يجوز إبداء أسباب أخرى أمام المحكمة غير األسباب التي سبق بيانيا في الميعاد المذكور بالمادة السابقة
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ومع ذلك فمممحكمة أن تنقض الحكم لمصمحة المتيم من تمقاء نفسيا إذا تبين ليا مما ىو ثابت فيو أنو مبني 
عمى مخالفة لمقانون أو عمى خطأ في تطبيقو أو في تأويمو أو أن المحكمة التي أصدرتو لم تكن مشكمة وفقًا 

أو إذا صدر بعد الحكم المطعون فيو قانون يسري عمى واقعة ، لمقانون وال والية ليا بالفصل في الدعوى
 .الدعوى

 
 36المادة 

إذا لم يكن الطعن مرفوعًا من النيابة العامة أو من محكوم عميو بعقوبة مقيدة لمحرية فيجب لقبولو شكاًل أن 
يودع رافعو عند التقرير بالطعن خزانة المحكمة التي أصدرت الحكم أو خزانة محكمة النقض مبمغ ثالثمائة جنيو 
عمى سبيل الكفالة ما لم يكن قد أعفي منيا بقرار من لجنة المساعدة القضائية، وتعفى الدولة ومن يعفى من 

. الرسوم القضائية من إيداع الكفالة
. وتحكم المحكمة إذا قضت بعدم جواز الطعن أو بسقوطو أو بعدم قبولو شكاًل أو برفضو بمصادرة الكفالة

 .كما تحكم بتغريم الطاعن مبمغًا مساويًا لمبمغ الكفالة، ويكون الحكم بالغرامة جوازيًا في حالة رفض الطعن
 

 مكرر 36المادة 
يجوز لمطاعن في حكم صادر من محكمة الجنايات بعقوبة مقيدة، أو سالبة لمحرية، أن يطمب في مذكرة - 1

أسباب الطعن وقف تنفيذ الحكم الصادر ضده مؤقتا لحين الفصل في الطعن، ويحدد رئيس المحكمة عمى وجو 
. السرعة جمسة لنظر ىذا الطمب تعمن بيا النيابة

وعمى المحكمة إذا أمرت بوقف تنفيذ العقوبة أن تحدد جمسة لنظر الطعن أماميا في ميعاد ال يجاوز ستة 
. شيور، وتحيل ممف الطعن إلى النيابة لتودع مذكرة برأييا خالل األجل الذي تحدده ليا

يكون الطعن في أحكام محكمة الجنح المستأنفة أمام محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف - 2
القاىرة، منعقدة في غرفة مشورة، لتفصل بقرار مسبب فيما يفصح من ىذه الطعون عن عدم قبولو شكاًل أو 

موضوعًا، ولتقرير إحالة الطعون األخرى لنظرىا بالجمسة أماميا وذلك عمى وجو السرعة، وليا في ىذه الحالة أن 
جراءات  تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة لمحرية إلى حين الفصل في الطعن، وتسري أحكام قانون حاالت وا 

. الطعن أمام محكمة النقض عمى الطعون التي تختص بنظرىا ىذه المحاكم
ومع ذلك فإذا رأت المحكمة قبول الطعن وجب عمييا إذا كان سبب الطعن يتعمق بالموضوع أن تحدد جمسة تالية 

. لنظر الموضوع وتحكم فيو
وعمى تمك المحاكم االلتزام بالمبادئ القانونية المستقرة المقررة في قضاء محكمة النقض فإذا رأت العدول عن 
مبدأ قانوني مستقر قررتو محكمة النقض وجب عمييا أن تحيل الدعوى، مشفوعة باألسباب التي ارتأت من 

. من قانون السمطة القضائية (4)أجميا ذلك العدول إلى رئيس محكمة النقض إلعمال ما تقضي بو المادة رقم 
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فإذا قضت تمك المحاكم في الطعن دون االلتزام بأحكام الفقرة السابقة فممنائب العام وحده، سواًء من تمقاء نفسو 
أو بناًء عمى طمب ذوي الشأن، أن يطمب من محكمة النقض عرض األمر، عمى الييئة العامة لممواد الجنائية 

لمنظر في ىذا الحكم، فإذا تبين لمييئة مخالفة الحكم المعروض لمبدأ قانوني من المبادئ المستقرة التي قررتيا 
. محكمة النقض ألغتو وحكمت مجددًا في الطعن، فإذا رأت الييئة إقرار الحكم قضت بعدم قبول الطمب

ويجب أن يرفع الطمب من النائب العام خالل ستين يومًا من تاريخ صدور الحكم مشفوعًا بمذكرة باألسباب موقع 
. عمييا من محام عام عمى األقل

ويجوز لممحكمة في جميع األحوال، إذا أمرت بوقف التنفيذ، أن تأمر بتقديم كفالة، أو بما تراه من إجراءات - 3
 .تكفل عدم ىروب الطاعن

 
 37المادة 

تحكم المحكمة في الطعن بعد تالوة التقرير الذي يضعو أحد أعضائيا ويجوز ليا سماع أقوال النيابة العامة 
 .والمحامين عن الخصوم إذا رأت لزومًا لذلك

 
 38المادة 

 .إذا رفض الطعن موضوعًا فال يجوز بأية حال لمن رفعو أن يرفع طعنًا آخر عن الحكم ذاتو ألي سبب ما
 

 39المادة 
ذا كان الطعن مقبوال وكان مبنيا عمى  إذا قدم الطعن أو أسبابو بعد الميعاد تقضي المحكمة بعدم قبولو شكال، وا 

. مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقو أو تأويمو، تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون
ذا كان الطعن مبنيا عمى بطالن في الحكم أو بطالن في اإلجراءات أثر فيو، تنقض المحكمة الحكم، وتنظر  وا 
موضوعو، ويتبع في ذلك األصول المقررة قانونا عن الجريمة التي وقعت، ويكون الحكم الصادر في جميع 

 .األحوال حضوريا
 

 40المادة 
إذا اشتممت أسباب الحكم عمى خطأ في القانون أو إذا وقع خطأ في ذكر نصوصو فال يجوز نقض الحكم متى 

 .كانت العقوبة المحكوم بيا مقررة في القانون لمجريمة، وتصحح المحكمة الخطأ الذي وقع
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 41المادة 
يسقط الطعن المرفوع من المتيم المحكوم عميو بعقوبة مقيدة لمحرية أو بتدبير مقيد ليا إذا لم يتقدم لمتنفيذ قبل 

يوم الجمسة ما لم تر المحكمة عند نظر الطعن إيقاف التنفيذ لحين الفصل فيو، أو إخالء سبيمو بكفالة أو 
 .بدونيا، ولممحكمة أن تأمر بما تراه من إجراءات تكفل عدم ىروب الطاعن

 
 42المادة 

ذا لم  ال ُينقض من الحكم إال ما كان متعمقًا باألوجو التي بني عمييا النقض، ما لم تكن التجزئة غير ممكنة وا 
يكن الطعن مقدمًا من النيابة العامة فال ينقض الحكم إال بالنسبة إلى من قدم الطعن ما لم تكن األوجو التي بني 

عمييا النقض تتصل بغيره من المتيمين معو وفي ىذه الحالة ُيحكم بنقض الحكم بالنسبة إلييم أيضًا ولو لم 
 .يقدموا طعناً 

 
 43المادة 

 .إذا كان نقض الحكم حاصاًل بناء عمى طمب أحد من الخصوم غير النيابة العامة فال يضار بطعنو
 

 44المادة 
، أو صادرا قبل الفصل في  إذا كان الحكم المطعون فيو صادرا بقبول دفع قانوني مانع من السير في الدعوى

الموضوع وانبنى عميو منع السير في الدعوى ونقضتو محكمة النقض، أعيدت القضية إلى المحكمة التي 
. أصدرتو لمحكم فييا من جديد مشكمة من قضاة آخرين

. وال يجوز لمحكمة اإلعادة أن تحكم بعكس ما قضت بو محكمة النقض
 .كما ال يجوز ليا في جميع األحوال، أن تحكم بعكس ما قررتو الييئة العامة لممواد الجنائية بمحكمة النقض

 
 45المادة 
 .ممغاة

 
 46المادة 

مع عدم اإلخالل باألحكام المتقدمة، إذا كان الحكم صادرا حضوريا بعقوبة اإلعدام يجب عمى النيابة العامة أن 
( 34)تعرض القضية عمى محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأييا في الحكم، وذلك في الميعاد المبين بالمادة 

 (.39)والفقرة الثانية من المادة  (35)وتحكم المحكمة طبقا لما ىو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 
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 47المادة 
 مكررًا من ىذا 36ال يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض وال في أحكام المحاكم المنصوص عمييا بالمادة 

القانون بأي طريق من طرق الطعن إال إذا توافرت حالة من حاالت إعادة النظر المنصوص عمييا في قانون 
 .اإلجراءات الجنائية، متى كانت المحكمة قد نقضت الحكم المطعون فيو وتصدت لنظر الموضوع

 


