
 محاضرات في المرافعات المدنية

عمراعداد/ المدرس طارق عبد العزيز  

  -إجراءات الطعن التمييزي: -ثالثا

تقدم دعوى الطعن التمييزي بعريضة الى محكمة التمييز او محكمة االستئناف بصفتها 

ختصة بالطعن واسم المميز والمميز عليه التمييزية وتتضمن العريضة اسم المحكمة الم

المحكمة التي وشهرتهما ومحل اقامتهما والمحل المختار لغرض التبليغ للمميز واسم 

 أصدرت الحكم المميز وتأريخ تبليغه وأسباب الطعن.

تقدم العريضة بطرق مختلفة فهي اما تقدم مباشرة للمحكمة المختصة بالطعن وتستوفي 

المحكمة الرسم وتطلب اضبارة الدعوى من المحكمة التي أصدرت الحكم او يقدم 

ترسل العريضة واالضبارة الطعن الى المحكمة التي أصدرت الحكم فتستوفي الرسم و

الى المحكمة المختصة بالطعن او تقدم العريضة الى محكمة محل إقامة المميز فتستوفي 

الرسم وترسل العريضة الى محكمة الطعن وهذه األخيرة بدورها تطلب اضبارة 

 الدعوى من المحكمة التي أصدرت الحكم.

صادر من محكمة  ويجب على المميز ان يرفق مع العريضة التميزية استشهاد

االستئناف يؤيد عدم استئناف الحكم اذا كان صادرا بدرجة أولى واال تقرر محكمة 

التمييز استئخار دعوى الطعن حتى يتم تقديم االستشهاد وكذلك تستأخر الدعوى لو قد 

المميز االستشهاد والعلة هي تجنب القرارات المتناقضة بين قرار محكمة التمييز وحكم 

ئناف فمن المحتمل ان تفسخ محكمة االستئناف الحكم البداء فال يبقى داعي محكمة االست

 لتمييز الحكم الن محكمة االستئناف ألغته وبالتالي يتم رد دعوى الطعن التمييزي.

الخصوم في الطعن التمييزي: -رابعا  

لكل خصم خاسر في الدعوى ان يتقدم بطعن تمييزي فاالحتمال هو ان تتعد دعاوي 

ا يسفر عن تناقض في القرارات التمييزي لذا على محكمة الطعن ان توحد الطعن مم

 الطعون كلها بإضبارة تمييزية واحدة.

كيفية نظر الطعن التمييزي:-خامسا  

تقوم المحكمة المختصة بالطعن التمييزي بإجراء التدقيقات التمييزي في ضوء عريضة 

ا دعوة الخصوم لالستيضاح الطعن وال حاجة لتبليغ الخصوم وحضورهم لكن يجوز له

عن بعض النقاط وال يعتبر دليال جديدا وال يجوز تقديم طلبات جديدة وهذا االجراء نادر 

 الحصول.



للمحكمة المختصة بالطعن اتخاذ أي اجراء يساعدها في البت في الطعن فلها دعوة 

من  الخبراء لالستيضاح منهم او االطالع على اية وثائق ذات صلة بالدعوى كل ذلك

 اجل معرفة فهم وتكيف القاضي لوقائع الدعوى.

ال يجوز للخصوم ايراد أسباب جديدة للطعن بعد تقديمه وال احداث دفوع جديدة ألول 

-مرة امام محكمة المختصة بالطعن باستثناء دفوع ثالثة هي:   

الدفع بعدم توجه الخصومة، فمن الممكن الدفع به في جميع مراحل الدعوى وألول -1

امام محكمة التمييز.مرة   

الدفع بعدم االختصاص الوظيفي والنوعي أيضا يجوز الدفع بهما في جميع مراحل -2

الدعوى وألول مرة امام محكمة التمييز فهما من النظام العام اما الدفع بعد م 

االختصاص المكاني ال يجوز الدفع به ألول مرة امام محكمة التمييز ألنه ليس من 

يجوز الدفع به لثاني مرة امام محكمة التمييز فيما لو دفع به المحكوم  النظام العام لكن

 عليه اما محكمة البداءة قبل الدخول في أساس الدعوى وردت المحكمة الدفع او اغفلته.

كذلك المحكمة المختصة بالطعن تنقض الحكم لكل مخالفة صريحة للقانون في الحكم 

أسباب غير كافية للطعن.القضائي مؤثرة في صحته ولو قدم المميز   

-الحكم في الطعن:  -سادسا  

بعد ان تجري المحكمة المختصة تدقيقاتها التمييزية تصدر قرارها حسب الحاالت 

-التالية:  

إحالة الطعن التميزي الى المحكمة المختصة بالطعن فلو وجدت محكمة التمييز ان -1

رر إحالة الطعن بعريضته الطعن من اختصاص محكمة االستئناف بصفتها التمييزية تق

واضبارة الدعوى وتفرعاتها الى محكمة االستئناف وكذلك العكس بالنسبة لمحكمة 

 االستئناف.

رد الطعن، فلو وجدت المحكمة المختصة بالطعن ان العريضة مقدمة بعد مدة الطعن -2

او العريضة خالية من األسباب التي يبنى عليها الطعن تقرر رد الطعن وال تظهر 

نونية األسباب وصحتها اال بعد تدقيق الحكم مع اضبارته.قا  

نقض الحكم، اذا وجدت محكمة الطعن حالة من حاالت الطعن التمييزي ومؤثرة في -3

صحة الحكم تقرر نقض الحكم وقد يكون النقض كليا او جزئيا وفي الحالة األخيرة 

المنقوض الى  تعتبر فقرات الحكم غير المنقوضة مصدقة وعليها ان تعيد الحكم

 المحكمة التي أصدرته لكي تفصل فيه على ضوء القرار التمييز وتصدر حكما جديدا.



اما اذا كان سبب النقض مخالفة قواعد االختصاص الوظيفي او النوعي او المكاني تعيد 

محكمة الطعن الحكم المنقوض الى المحكمة المختصة بنظر الدعوى وتشعر المحكمة 

لك.التي أصدرت الحكم بذ  

نقض الحكم والفصل في الموضوع، اذا نقضت محكمة التمييز الحكم لمخالفته -4

للقانون او للخطأ في تطبيقه وكان موضوع الحكم صالحا للفصل فيه وجب عليها 

الفصل فيه ودعوة الطرفين واالستماع الى اقوالهما ان وجدت ضرورة لذلك وتصدر 

التمييزي امام الهيأة الموسعة في محكمة قرارا يكون قابال للطعن فيه بتصحيح القرار 

 التمييز، وال يشمل هذا الواجب محكمة االستئناف بصفتها التمييزية.

-آثار الطعن التمييزي:  -سابعا  

تأخير تنفيذ الحكم القضائي اذا كان متعلقا بحيازة عقار او حق عيني على عقار اما -1

تمييزه ال يؤخر التنفيذ، لكن للمحكمة  اذا كان متعلقا بمنقول او تسليم نقود او طفل فان

المختصة بالطعن في األحوال األخيرة ان تقرر إيقاف التنفيذ لنتيجة الطعن اذا قدم 

المميز كفيال مقتدرا لضمان تسليم المحكوم به فيما اذا ظهر المميز غير محق في طعنه 

محجوزة بناء على  او وضع المميز المحكوم به امانة في مديرية التنفيذ او كانت أمواله

 طلبه او بطلب من المحكوم له.

اذا كان الحكم المميز صادرا من محكمة البداءة بدرجة أخيرة في األحوال -2

من قانون المرافعات اومن محكمة أحوال شخصية  31المنصوص عليها في المادة 

 فيكون قرار المحكمة المختصة بالطعن التمييزي واجب االتباع مطلقا.

الحكم المميز صادرا بدرجة أولى من محكمة البداءة او من محكمة اذا كان -3

االستئناف بصفتها االستئنافية او من محكمة عمل فيكون قرار محكمة التميز بالنقض 

واجب االتباع على ما تضمنه من إجراءات أصولية فقط أي اذا نقضت محكمة التمييز 

اص فيكون قرارها واجب االتباع الحكم لمخالفته لقواعد اإلجراءات او قواعد االختص

من ناحية هذه األسباب فقط وال يجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم اإلصرار على 

 رأيها.

اما اذا نقضت محكمة التمييز الحكم لغير األسباب التي تتعلق بقواعد اإلجراءات 

وقواعد االختصاص فيكون لمحكمة البداءة او محكمة االستئناف الحق في اإلصرار 

رأيها وال يكون قرار الهيأة الخاصة في محكمة التمييز واجب االتباع وفي هذه  على

الحالة اذا طعن بالحكم الذي صدر عن إصرار يجب نظر الطعن من الهيأة الموسعة في 

 محكمة التمييز حتى يكون واجب االتباع مطلقا.



حكما جديدا اما اذا لم تصر محكمة البداءة او محكمة االستئناف على رأيها وأصدرت 

اسسته على أسباب وحجج أخرى غير التي بنت عليها الحكم السابق المنقوض فينظر 

 الطعن من الهيأة الخاصة في محكمة التمييز النه لم يصدر عن إصرار.

اما اذا كان القرار التمييزي صادرا من الهيأة الموسعة او الهيأة العامة في محكمة 

ع مطلقا في جميع األحوال. التمييز فيكون القرار واجب االتبا  
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