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تمهيـــد:
يقوم النظام القضائي المصري عمي وجود درجتي تقاضي لمفصل في موضوع الدعوي ثم

وجود محكمة عميا ىي "محكمة النقض" تختص بمراقبة صحة تطبيق القانون وضمان وحدة كممة

القانون من خالل وحدة التطبيق القضائي ،ومحكمة النقض ىي حارس الشرعية أمام القانون

مدعوة بواسطة الطعن إلي دفع الخطأ القضائي في تطبيق القانون ومن خالل ىذا العمل فإن

محكمة النقض ال تجري محاكمة عن الوقائع موضوع الخصومة ،وانما ىي إذا جاز التعبير
"تحاكم" الحكم المطعون فيو لتحديد مدي مطابقتو لمقانون ،وليذا أطمق عمييا قاضي الحكم ال

قاضي الدعوي.

وقد أنشئت محكمة النقض المصرية في  3مايو  1;31ميالدية بموجب المرسوم بقانون

رقم  8:لسنة  1;31بإنشاء محكمة النقض واإلبرام.

وقد حددت المادة الثالثة من قانون السمطة القضائية رقم  68لسنة  1;91تشكيل محكمة

النقض بأن نصت عمي أن "تؤلف محكمة النقض من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس والقضاة

وتكون بيا دوائر لنظر المواد الجنائية ودوائر لنظر المواد المدنية والتجارية واألحوال الشخصية

والمواد األخرى ،ويرأس كل دائرة فييا رئيس المحكمة أو أحد نوابو ويجوز عند االقتضاء أن يرأس
الدائرة أقدم القضاة بيا .وتصدر األحكام من خمسة قضاة"

وقد نصت المادة الخامسة من ذات القانون عمي أن "يكون بمحكمة النقض مكتب فني

لممبادئ القانونية يؤلف من رئيس يختار من بين قضاة المحكمة ومن عدد كاف من األعضاء من

درجة رئيس بالمحاكم أو قاض أو ما يعادليا ويكون ندب الرئيس واألعضاء بقرار من وزير العدل
لمدة سنة قابمة لمتجديد بموافقة مجمس القضاء األعمى وذلك بناء عمي ترشيح رئيس محكمة

النقض.

ويمحق بالمكتب عدد كاف من الموظفين.
ويختص المكتب الفني بالمسائل اآلتية:
 .1استخالص المبادئ القانونية التي تقرىا المحكمة فيما تصدره من أحكام وتبويبيا ومراقبة
نشرىا بعد عرضيا عمي رئيس الدائرة التي أصدرتيا.
 .1إصدار مجموعات األحكام والنشرة التشريعية.
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 .3اإلشراف عمي أعمال المكتبة.
 .6إعداد البحوث الفنية.
 .5اإلشراف عمي جدول المحكمة وعرض الطعون المتماثمة والمرتبطة أو التي يحتاج الفصل
فييا إلي تقرير مبدأ قانوني واحد عمي رئيس المحكمة لنظرىا أمام دائرة واحدة.
 .8سائر المسائل التي يطمب إليو رئيس المحكمة القيام بيا.
كما نصت المادة الرابعة والعشرون من ذات القانون عمي أن تنشأ لدي محكمة النقض
نيابة عامة مستقمة تقوم بأداء وظيفة النيابة العامة لدي محكمة النقض ويكون ليا بناء عمي طمب

المحكمة حضور مداوالت الدوائر المدنية والتجارية واألحوال الشخصية دون أن يكون لممثميا

صوت معدود في المداوالت.

وتؤلف من مدير يختار من بين قضاة النقض أو االستئناف أو المحامين العامين عمي

األقل ،يعاونو عدد كاف من األعضاء من درجة وكيل نيابة من الفئة الممتازة عمي األقل.

ويضع مجمس القضاء األعمى الئحة لمتفتيش عمي أعضاء ىذه النيابة يصدر بيا قرار من

وزير العدل.

ويكون ندب كل من المدير واألعضاء لمدة سنة قابمة لمتجديد بقرار من مجمس القضاء

األعمى بناء عمي ترشيح رئيس محكمة النقض.

ويتضح من مراجعة النصوص سالفة الذكر أن التنظيم القانوني لمحكمة النقض يقوم عمي

أساس وجود دوائر لمفصل في الطعون سواء الجنائية أو المدنية -بفروعيا المختمفة مثل اإليجارات

والتجاري والعمال...إلخ -وتشكل كل دائرة من خمسة قضاة أو أكثر ويترأس كل منيا أحد السادة

القضاة نواب رئيس المحكمة وتصدر أحكاميا مشكمة من خمسة قضاة.

والي جانب دوائر المحكمة يقوم التنظيم القانوني لمحكمة النقض عمي وجود المكتب الفني

لمحكمة النقض والذي يقوم تنظيمو الحالي عمي وجود رئيس لممكتب يختار من بين السادة القضاة
نواب رئيس المحكمة ووجود مساعدين لرئيس المكتب الفني أحدىما لممواد الجنائية واآلخر لممواد

المدنية يتم اختيارىما من بين السادة القضاة نواب رئيس محكمة النقض يمييما رئيس لممجموعة

الجنائية وآخر لممجموعة المدنية يختاران من بين السادة القضاة من درجة مستشار بمحاكم
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االستئناف ثم وجود عدد كاف من أعضاء المكتب الفني لممحكمة من درجتي رئيس محكمة أ ،ب
بالمحاكم االبتدائية موزعين عمي المجموعتين الجنائية والمدنية ويخصص لكل دائرة من دوائر
المحكمة عضو مكتب فني أو أكثر يخضع إلشراف رئيس المجموعة التي يتبعيا ،ويكون ندب
رئيس المكتب الفني لمحكمة النقض وأعضاء المكتب بقرار من وزير العدل لمدة سنة قابمة لمتجديد

بموافقة مجمس القضاء األعمى وذلك بناء عمي ترشيح رئيس محكمة النقض وتتنوع اختصاصات

المكتب الفني لمحكمة النقض وفقاً لنص المادة الخامسة من قانون السمطة القضائية رقم  68لسنة

 1;91ومن أىم اختصاصات المكتب الفني لممحكمة – والذي يعنينا في مقام بحثنا الماثل – ىو
قيامو باإلشراف عمي جدول المحكمة وعرض الطعون المتماثمة والمرتبطة أو التي يحتاج الفصل
فييا إلي تقرير مبدأ قانوني واحد عمي رئيس المحكمة لنظرىا أمام دائرة واحدة ،وقيامو باستخالص
المبادئ القانونية التي تقرىا المحكمة فيما تصدره من أحكام وتبويبيا ومراقبة نشرىا بعد عرضيا

عمي رئيس الدائرة التي أصدرتيا وأخي اًر إصدار مجموعات األحكام من خالل انتقاء األحكام التي

تصدر خالل العام القضائي من جميع دوائر المحكمة وتتضمن مبادئ جديدة لتكون مرشداً

ومرجعاً ييتدي بو قضاة المحاكم االبتدائية وقضاة محاكم االستئناف ومحاكم الجنايات فضالً عن

إصدار النشرة التشريعية.

والي جانب دوائر المحكمة والمكتب الفني لممحكمة يقوم التنظيم القانوني لمحكمة النقض

عمي وجود نيابة عامة مستقمة تقوم بأداء وظيفة النيابة العامة لدي محكمة النقض ويقوم التنظيم

الحالي لمنيابة العامة لدي محكمة النقض عمي وجود مدي اًر لمنيابة يختار من بين السادة القضاة
يختار من بين السادة القضاة نواب رئيس
ا
نواب رئيس محكمة النقض يعاونو مديران مساعدان
محكمة النقض أحدىما لمنقض الجنائي واآلخر لمنقض المدني ووجود مكتب فني لمنيابة

ومجموعات عمل في كل قسم من قسمي النيابة كل مجموعة برئاسة محامي عام وعضوية ثالثة
رؤساء نيابة ،ويكون ندب مدير النيابة وأعضائيا لمدة سنة قابمة لمتجديد بقرار من مجمس القضاء

األعمى بناء عمي ترشيح رئيس محكمة النقض .وتختص النيابة العامة لدي محكمة النقض بفحص

الطعون قبل عرضيا عمي محكمة النقض واعداد مذكرات بالرأي فييا كما تختص بحضور
الجمسات المحددة لنظر الطعون وطمبات وقف التنفيذ والقيام بدور النيابة العامة فييا وأخي اًر تختص
بتنفيذ ق اررات المحكمة لدي نظر الطعون واخطار النيابة العامة باألحكام الصادرة فييا لتنفيذىا.
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وبعد أن انتيينا من التمييد السابق والذي كان البد منو لموقوف عمي الجيات القائمة عمي
عممية إدارة وفرز الطعون أمام محكمة النقض ننتقل إلي بيان مفيوم عممية إدارة وفرز الطعون
أمام محكمة النقض وكيفية تنظيميا وسيرىا ونبدأ بعممية اإلدارة ثم نعقب ذلك بعممية الفرز.

أولا :إدارة الطعون أمام محكمة النقض.
ومصطمح إدارة الطعون يعني القيام بكل ما يمزم لضمان تنظيم ومتابعة ومراقبة عمميات
تمقييا وقيدىا وترتيبيا وحفظيا وتنظيميا ومتابعة سيرىا لحين الفصل فييا من المحكمة ثم اتخاذ ما
يمزم من إجراءات تنفيذاً لألحكام الصادرة فييا.
وعممية إدارة الطعون تمر بعدة مراحل يمكن تقسيمها إلي ثالثة مراحل رئيسية:
المرحمة األولي :ىي مرحمة تمقي وقيد وترتيب الطعون وحفظيا لحين عرضيا عمي المحكمة.
المرحمة الثانية :ىي مرحمة إعداد وتييئة الطعون -عند حمول دورىا -وعرضيا عمي المحكمة
لمفصل فييا.
المرحمة الثالثة :ىي مرحمة نظر المحكمة لمطعون والفصل فييا وما يتبعيا من إجراءات.
وتجدر اإلشارة قبل استعراض كل مرحمة من المراحل الثالثة إلي ان محكمة النقض المصرية
بدأت منذ مطمع العقد الماضي وبداية األلفية الثالثة فى استخدام التكنولوجيا الحديثة في عممية
إدارة الطعون باستخدام أجيزة الحاسب اآللي وذلك توفي اًر لموقت والجيد والنفقات التي كانت تضيع
في ذلك العمل من قبل.
ومع بداية العقد الحالي وانشاء مركز معمومات محكمة النقض في مطمع عام  1111فقد
شيدت عممية إدارة الطعون بالمحكمة طفرة نوعية كبيرة إذ قام المركز بإنشاء نظام إلكتروني
لممحكمة ييدف إلي:
 .1حفظ كافة مفردات ممفات الطعون إلكترونياً الستدعائيا عند الحاجة إلييا.
 .1المراقبة اإللكترونية لجميع اإلدارات التي تتعامل مع ممفات الطعون بدءاً من تمقي ممف
الطعن حتي صدور الحكم النيائي وحفظو.
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 .3إعداد محرك بحث ذكي وسريع وفعال لمبحث عن كافة األحكام الجنائية والمدنية من خالل
إمكانية البحث برقم الطعن أو رقم المادة أو الكممة المراد البحث عنيا أو أسماء الخصوم
مما يوفر وقت السادة قضاة المحكمة وأعضاء النيابة والمكتب الفني.
 .6إتاحة كافة اإلصدارات القانونية من نشرات تشريعية وأبحاث قانونية واصدارات المكتب
الفني من المستحدثات والجريدة الرسمية والوقائع المصرية وتوفير كل ذلك إلكترونياً عمي
نظام المحكمة.
المرحمة األولي :تمقي وقيد وترتيب الطعون وحفظها لحين عرضها عمي المحكمة.
ويتولي المكتب الفني لمحكمة النقض القيام بكافة أعمال تمك المرحمة بدءاً من تمقي

ممفات الطعون الواردة إلي محكمة النقض ،ومراجعتيا والمسح الضوئي الفوري ليا ،وتحميل

صورىا عمي النظام اإللكتروني لممحكمة ،واضافة كود إلكتروني خاص بمركز معمومات محكمة

النقض من خالل األرشيف اإللكتروني وذلك ضماناً لعدم العبث بأية ورقة من أوراق ممف الطعن.

ثم قيد الطعون بأرقام قضائية مسمسمة وترتيبيا تبعاً لتاريخ ورودىا إلي المحكمة وانشاء
صفحة خاصة بكل طعن تحوي كافة بياناتو بدءاً من رقمو القضائي بمحكمة النقض مرو اًر برقمو
السابق أمام محكمة الموضوع وأسماء الخصوم وموضوع القضية واألحكام الصادرة فييا من
محكمة الموضوع وما يتم اتخاذه من إجراءات عقب ذلك ثم حفظيا إلي حين عرضيا عمي محكمة
النقض لمفصل في موضوع الطعن عند حمول دورىا.
المرحمة الثانية :مرحمة إعداد وتهيئة الطعون لعرضها عمي محكمة النقض لمفصل فيها
وتتولي النيابة العامة لدي محكمة النقض القيام بتمك الميمة فعند حمول دور الطعون في
العرض عمي محكمة النقض يقوم المكتب الفني لممحكمة بتسميم ممفات الطعون إلي النيابة العامة
لدي محكمة النقض والتي تقوم بفحص تمك الطعون وبحثيا بحثاً قانونياً وافياً من خالل األحكام
المطعون فييا ومذكرات أسباب الطعن المرفقة بممفات الطعون واعداد مذكرة بالرأي القانوني لمنيابة
في الطعون في ضوء السوابق المستقرة من أحكام محكمة النقض وايداعيا بممفات الطعون عقب
إجراء عممية المسح الضوئي ليا وتحميل صورىا عمي النظام اإللكتروني لممحكمة ثم إعادتيا مرة
أخري إلي المكتب الفني لممحكمة لتقديميا مشفوعة برأي النيابة إلي الجمسات المحددة لنظرىا.
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وتجدر اإلشارة إلي أن مذكرة رأي النيابة تعد بمثابة مشروع مقترح لمحكم في الطعن غير أنو مجرد
أري استشاري غير ممزم لمحكمة النقض.
المرحمة الثالثة :نظر المحكمة لمطعون والفصل فيها وما يتبعها من إجراءات.
وتتولي دوائر المحكمة القيام بإدارة الطعون في تمك المرحمة ويعاونيا في ذلك النيابة

العامة لدي محكمة النقض والمكتب الفني لممحكمة.

فإدارة جمسات المحاكمة والطعون المعروضة بيا منوط برئيس كل دائرة فإذا كان الطعن

مييئاً لمفصل فيو بعد إيداع النيابة العامة لدي محكمة النقض مذكرة برأييا في الطعن فصمت فيو
المحكمة أما إذا رأت المحكمة تأجيل الطعن ألي سبب -كطمب استعالم أو ضم مفردات أو إجراء

إعالن ....إلخ -فإن النيابة العامة لدي محكمة النقض تتولي تنفيذ ق اررات المحكمة.

وعقب فصل المحكمة في موضوع الطعون تتولي النيابة العامة لدي محكمة النقض -

في الطعون الجنائية – إبالغ النيابة العامة فو اًر بمنطوق الحكم التخاذ الالزم نحو إعادة المحاكمة
أو تصحيح العقوبة أو اإلفراج عن الطاعن في حالة القضاء ببراءتو من محكمة النقض.

ويقوم المكتب الفني لمحكمة النقض – إدارة التحريرات – بكتابة ونسخ األحكام باستخدام

أجيزة الحاسب اآللي ومراجعتيا – بمعرفة عضو المكتب الفني لكل دائرة تحت إشراف رئيس

المجموعة – ثم عرضيا عمي رئيس الدائرة لتوقيعيا.

وعقب توقيع األحكام يتولى المكتب الفني إعادة الطعون التي قضي فييا بالنقض

واإلعادة إلي محكمة اإلعادة وحفظ الطعون التي قضي فييا بالرفض بإدارة الحفظ بالمحكمة.

ثاني ا :عممية فرز الطعون أمام محكمة النقض
ومصطمح فرز الطعون يعني تصنيفيا ،وتصنيف الطعون يختمف باختالف األساس أو

بناء عميو فقد يكون المعيار ىو مدي جواز الطعن أو مدي قبولو شكالً أو تبعاً
المعيار الذي يتم ً
لنوع وموضوع القضية محل الطعن.
وفرز وتصنيف الطعون تبعاً لجواز الطعن فييا يتم بمراجعة الطعون وفصل تمك التي

يكون الطعن فييا غير جائز ألي سبب من أسباب عدم الجواز مثال ذلك في الطعون المدنية قمة
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النصاب عن النصاب المقرر لمطعن بالنقض ،ومثال ذلك في الطعون الجنائية صدور الحكم في

جريمة غير جائز الطعن فييا بطريق النقض كالمخالفات أو الجنح المعاقب عمييا بغرامة ال
تجاوز عشرين ألف جنيو أو الجنايات التي تختص بنظرىا محاكم أمن الدولة طوارئ وتخضع
لنظام التصديق ال الطعن.

وفرز الطعون تبعاً لمدي قبوليا شكالً يتم بمراجعة الطعون وفصل تمك التي يكون الطعن

فييا غير مقبول شكالً ألي سبب من أسباب عدم القبول كعدم التقرير بالطعن أو عدم إيداع
أسباب لمطعن أو التقرير وايداع األسباب بعد الميعاد المقرر أو عدم توقيع األسباب من محام

مقبول لممرافعة أمام محكمة النقض......إلخ

وفرز الطعون تبعاً لنوعيا أو موضوع القضية محل الطعن يتم في الطعون الجنائية عمي

مرحمتين :األولي :يتم فييا فصل الطعون في الجنايات عن الطعون في الجنح – قبل اختصاص
محكمة استئناف القاىرة بنظر الطعون بالنقض في الجنح – والثانية :تبعاً لنوع الجريمة المرتكبة

"قتل ،سرقة ،رشوة ...إلخ" .وفي الطعون المدنية يتم الفرز عمي مرحمتين أيضاً األولي :يتم فييا
فصل الطعون المدنية عن اإليجارات عن العمال ...إلخ .والثانية :تبعاً لموضوع الدعوي في
الطعون المدنية يتم فصل دعاوي تثبيت الممكية عن صحة ونفاذ العقود ....إلخ وكذلك في باقي

فروع المدني المختمفة.

ويتولي المكتب الفني لمحكمة النقض عممية فرز وتصنيف الطعون وفقاً لمشرح السابق

بواسطة السادة القضاة أعضاء المكتب الفني وتحت إشراف رئيس كل مجموعة من المجموعتين

المدنية والجنائية من خالل النظام اإللكتروني لممحكمة.

وكنتيجة لعممية الفرز يتم فصل الطعون الغير جائزة والغير مقبولة شكالً لتقديميا إلي

جمسات خاصة "إضافية" بالمحكمة لسرعة إنجازىا والفصل فييا وتخفيف العبء عن كاىل

المحكمة كي تتفرغ لنظر الطعون الموضوعية بالجمسات األصمية.

ويتولي المكتب الفني كذلك عممية فرز من نوع آخر نصت عمييا المادة الخامسة من

قانون السمطة القضائية رقم  68لسنة  1;91بقيامو بعرض الطعون المتماثمة والمرتبطة أو التي

يحتاج الفصل فييا إلي تقرير مبدأ قانوني واحد عمي رئيس محكمة النقض لنظرىا أمام دائرة واحدة
ترسيخاً لدور المحكمة في وحدة تفسير القانون.
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وقد ناط القانون بالمحكمة العميا ذاتيا عممية فرز من نوع خاص لمطعون وىي التي

وردت في نص الفقرة الثانية من المادة  38مكرر من القانون رقم  59لسنة ; 1;5بشأن حاالت

واجراءات الطعن أمام محكمة النقض بعد تعديميا بالقانون رقم  9لسنة  1118والتي جري نصيا
عمي أن "يكون الطعن في أحكام محكمة الجنح المستأنفة أمام محكمة أو أكثر من محاكم

الجنايات بمحكمة استئناف القاىرة ،منعقدة في غرفة مشورة لتفصل بق ارر مسبب فيما يفصح من

ىذه الطعون عن عدم قبولو شكالً أو موضوعاً ،ولتقرير إحالة الطعون األخرى لنظرىا بالجمسة
أماميا وذلك عمي وجو السرعة ،وليا في ىذه الحالة أن تأمر بوقف تنفيد العقوبة المقيدة لمحرية

إلي حين الفصل في الطعن ،وتسري أحكام قانون حاالت واجراءات الطعن أمام محكمة النقض
عمي الطعون التي تختص بنظرىا ىذه المحاكم".

ووفقاً لنص الفقرة السابقة فإن المحكمة العميا المختصة بنظر طعون النقض في أحكام

الجنح تفصل بقرار مسبب -ال حكم -في الطعون التي تفصح عن عدم قبوليا شكالً أو موضوعاً
– وىو نوع من التحضير أو الفرز ىدفو استبعاد الطعون التي تدل ألول وىمة عمي عدم قبوليا

شكالً أو موضوعاً وىي الطعون التي تدل في ظاىرىا عمي ىذا المعني ثم تقوم بإحالة الطعون
األخرى لنظرىا في الجمسة عمي وجو السرعة .وذلك تحقيقاً لسرعة الفصل في الطعون الجنائية في
مواد الجنح ومعالجة مشكمة الزيادة المضطردة في أعدادىا.

التوصــــيات
العرض السابق يوضح أىمية استخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة القضايا وفرز الطعون
بالمحاكم العميا بإنشاء أنظمة إلكترونية ليذا الغرض توفي اًر لموقت والجيد والمال وتحقيقاً لسرعة
الفصل في الطعون وصوالً لمعدالة الناجزة التي نصبوا إلييا جميعاً والتجربة المصرية الناجحة في
ىذا الشأن ىي خير دليل لذا فإننا ندعو جميع الدول المشاركة في المؤتمر إلي االستفادة من تمك
التجربة وتبادل الخبرات فيما بينيا في ىذا الصدد.
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