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الملخص
ٌعد الطعن بطرٌق إعادة المحاكمة من طرق الطعن غٌر العادٌة والذي بموجبه
ٌحق للمحكوم علٌه أن ٌطلب إعادة النظر فً الحكم القضائً الصادر من محكمة
الموضوع وذلك فً حالة توفر احد األسباب المنصوص علٌه قانون (الغش
والتزوٌر وشهادة الزور واألوراق المنتجة فً الدعوى).
ولعل السبب فً إجازة طلب إعادة المحاكمة ٌكمن بإمكانٌة وقوع القاضً أو
هٌئة المحكمة فً خطأ عند إصدارها للحكم القضائً مما ٌعرض المحكوم علٌه
للضرر لهذا فقد وضع المشرع ح ً ال لدرء هذا الضرر عن طرٌق إجازته
للمحكوم
علٌه بالطعن بطرٌق إعادة المحاكمة.
وعلى هذا األساس وألجل تغطٌة هذا الطرٌق من طرق الطعن قمت بتقسٌم
هذا البحث الى ثالثة مباحث بحثت فً األول ماهٌة إعادة المحاكمة إذ قسمت هذا
المبحث الى مطلبٌن تطرقت فً األول الى بٌان مفهوم إعادة المحاكمة وتكلمت فً
الثانً عن نطاق إعادة المحاكمة ،وبحثت فً المبحث الثانً حاالت إعادة المحاكمة
عبر أربعة مطالب تكلمت فً األول عن حالة الغش والثانً خصصته لبٌان حالة
التزوٌر فً حٌن تكلمت فً الثالث عن شهادة الزور وتطرقت فً الرابع لبٌان حالة
األوراق المنتجه فً الدعوى وبحثت فً المبحث الثالث إجراءات إعادة المحاكمة
وأثارها من خالل مطلبٌن تكلمت فً األول عن إجراءات إعادة المحاكمة وبحثت
فً الثانً اآلثار المترتبه على إعادة المحاكمة.

المقدمة
لقد أتاح القانون للمحكوم علٌه أن ٌطعن بالحكم القضائً الصادر من المحكمة
وذلك عن طرٌق طرق الطعن المحددة قانونا وبذلك ال ٌعتبر الحكم القضائً
الصادر من قبل المحكمة نهائٌا وباتا وبهذا فٌمكن القول أن طرق الطعن هً
وسائل قانونٌة أجاز المشرع من خاللها وضمن سقف زمنً محدد للمحكوم علٌه
من طلب إعادة النظر فً الحكم الصادر ضده من اجل فسخه أو نقضه أو إبطاله
أو تعدٌله سواء تم تقدٌم الطلب أمام المحكمة التً أصدرت الحكم أو أمام محكمة
الطعن.
وتجدر اإلشارة الى أن العلة فً إجازة الطعن فً األحكام هً حماٌة حقوق
المحكوم علٌه إذ قد ٌقع القاضً أو هٌئة المحكمة فً خطأ عند إصدار الحكم
القضائً مما ٌؤدي الى إلحاق الضرر بالمحكوم علٌه دون وجه حق لذلك كان من
الضروري إٌجاد وسٌلة قانونٌة من اجل درء هذا الضرر وهذا هو السبب الذي من
اجله شرعت طرق الطعن العادٌة وغٌر العادٌة.
وبموجب أحكام قانون المرافعات العراقً ٌحق للمحكوم علٌه سلوك طرق
الطعن العادٌة دون التقٌد بأسباب معٌنة فً حٌن ٌشترط توافر أسباب موجبه
ومحدده الطرق لسلوك غٌر العادٌة للطعن هذا من جانب ومن جانب آخر ٌترتب
على الطعن بطرٌق عادي تجدٌد نظر النزاع من جوانب الواقع والقانون بٌنما
ٌقتصر النظر فً عٌوب الحكم القانونٌة عند سلوك الطرق غٌر العادٌة للطعن
وعلى هذا األساس فان من طرق الطعن غٌر العادٌة هو إعادة المحاكمة وبموجب
هذا الطرٌق ٌحق للمحكوم علٌه أن ٌطلب إعادة النظر فً األحوال المقررة فً
القانون انطالقا من مبدأ هو أن الحقٌقة القضائٌة التً ٌتوصل إلٌها القاضً قد ال
ٌكون بعضها صحٌحا وبالتالً فأنها تصبح غٌر الحقٌقة المطلقة وبالتالً ٌسمح

للمحكوم علٌه أن ٌطلب إعادة المحاكمة فً الحكم القضائً حتى ولو اكتسب درجة
البتات فً حالة توفر سبب من األسباب المحددة قانونا لهذا فقد دفعتنً عدة دوافع
من اجل البحث فً موضوع (إعادة المحاكمة).
ولهذا تبرز هناك عدة مبررات لبحث هذا الطرٌق من طرق الطعن منها تحدٌد
األسباب المحددة قانونا والتً أجاز المشرع فٌها طلب إعادة المحاكمة وبالتالً فانه
عدم تحقق احد األسباب ٌمنع من تقدٌم طلب إعادة المحاكمة باإلضافة الى ذلك
نتسائل عن األحكام القضائٌة التً تقبل إعادة النظر فٌها هل أن كل األحكام
القضائٌة تقبل ذلك أم أن هناك جزء من األحكام ال تقبل ذلك؟ ثم هل أن هناك مدة
زمنٌة محددة من قبل المشرع ألجازة طلب اإلعادة أم أن المدة مفتوحة؟ وهل أن
هناك إجراءات محددة قانونا ٌجب التقٌد فٌها عند تقدٌم الطلب؟ وما هً الخطوات
التً تقوم بها المحكمة عند تقدٌم الطلب وهل أن المحكمة تكتفً بأجراء موضوعً
أم هناك أجراء شكلً تسلكه المحكمة؟ ثم التعرف أخٌرا على اآلثار القانونٌة
المترتبة على إعادة المحاكمة.
ولهذا ولإلجابة على هذه التساؤالت فقد قمت بتقسٌم هذا البحث الى ثالثة
مباحث سأبحث فً المبحث األول ماهٌة إعادة المحاكمة وقسمت هذا المبحث الى
مطلبٌن سأتكلم فً األول عن مفهوم إعادة المحاكمة وأتطرق فً الثانً الى بٌان
نطاق إعادة المحاكمة ،وسأبحث فً المبحث الثانً حاالت إعادة المحاكمة من
خالل أربعة مطالب سأتكلم فً األول منها عن حالة الغش وخصصت المطلب
الثانً لبٌان حالة التزوٌر فً حٌن أتكلم فً الثالث عن شهادة الزور وأبحث فً
الرابع حالة األوراق المنتجة فً الدعوى أما المبحث الثالث فخصصت الحدٌث فٌه
عن إجراءات إعادة المحاكمة واآلثار المترتبة على ذلك من خالل مطلبٌن تكلمت
فً المطلب األول عن إجراءات إعادة المحاكمة وبحثت فً المطلب الثانً اآلثار

المترتبة على إعادة المحاكمة.
هذا وقد انتهٌت بخاتمه حاولت فٌها أن أضمن أهم النتائج التً توصلت إلٌها
من خالل البحث.
المبحث األول
ماهية إعادة المحاكمة
تنصرف فكرة إعادة المحاكمة الى إمكانٌة الطعن بحكم قضائً نهائً أمام
نفس المحكمة التً أصدرته فٌطلب المحكوم علٌه من المحكمة أن ٌلغٌه كله أو
جزء منه ،ولبٌان هذا المفهوم بالتفصٌل سأقسم هذا المبحث الى مطلبٌن سأتكلم فً
األول عن مفهوم إعادة المحاكمة وسأبحث فً الثانً نطاق إعادة المحاكمة وعلى
الوجه اآلتً:
المطلب األول :مفهوم إعادة المحاكمة
ٌقصد بالطعن بطرٌق إعادة المحاكمة طعن غٌر عادي ٌرجع لنفس المحكمة
التً أصدرت الحكم القضائً وٌهدف الى الرجوع عن حكم قطعً أصدرته بوقت
 (.سابق وذلك عند توفر سبب من األسباب التً حددها القانون على سبٌل الحصر(
1
كما عرف إعادة المحاكمة بأنه طعن فً حكم بات ٌتقدم به المحكوم علٌه
 (.إلعادة النظر فً األحوال المقررة فً القانون( 2
وٌعرف إعادة المحاكمة كذلك على انه طعن غٌر عادي للطعن فً األحكام
الصادرة فً المحاكم االبتدائٌة أو محكمة االستئناف الشرعٌة والتً ال ٌقبل فٌها
االعتراض إذا توفر سبب من األسباب التً نص علٌها قانون أصول المحاكمات
 (.الشرعٌة على سبٌل الحصر( 3
وتجدر اإلشارة الى أن المشرع المصري ٌسمً إعادة المحاكمة (االلتماس)
وٌعرف التماس إعادة النظر بأنه طرٌق استثنائً للطعن فً األحكام المدنٌة

والتجارٌة االنتهائٌة ٌتخذه شخصا فً الدعوى فٌطلب من المحكمة التً أصدرت
هذا الحكم النهائً أن تلغٌه كله أو جزء منه ثم تعٌد البحث فً الدعوى كأن هذا
 (.الحكم لم ٌكن فتقضً فً الموضوع بحكم جدٌد( 4
وتتحدد فكرة إعادة النظر فً األحكام على إنها وسٌلة بموجبها ٌمكن معالجة
ما قد ٌقع فً أحكام القضاة النهائٌة من أخطاء فً تقدٌر الواقع ٌكون له تأثٌر
مباشر فً األحكام التً أصدرها بحٌث هذه األحكام ما كانت لتصدر على النحو
 (.الذي صدرت به لوال حدوث هذا الخطأ( 5

كما ذهب البعض(  )6الى تحدٌد مفهوم إعادة المحاكمة بأنه احد طرق الطعن
غٌر العادٌة ٌتقدم به المحكوم علٌه فً حاالت محددة قانونا للطعن فً حكم اكتسب
درجة البتات وذلك أمام المحكمة التً أصدرت ذلك الحكم التً حلت محلها وٌهدف
من وراء طعنه الحصول على حكم ٌقضً بإلغاء الحكم المطعون فٌه أو تعدٌله.
وعلى الرغم من أن هذا الطرٌق من طرق الطعن غٌر العادٌة ٌتعارض مع
مبدأ فكرة حجٌة األحكام(  )7ومع المبدأ الذي ٌذهب الى أن الحكم هو عنوان الحقٌقة
غٌر أن الحقٌقة التً تتوصل المحكمة إلٌها لٌست بالضرورة هً الحقٌقة الواقعٌة
وإنما هً الحقٌقة القضائٌة والتً قد ال تتطابق مع الحقٌقة الواقعٌة الن محكمة
الموضوع تعتمد على ما ٌقدم لها من أدله عند إصدارها الحكم وقد تكون هذه األدلة
غٌر حقٌقٌة ولم ٌقم الشخص بالطعن بها لعدم علمه بمخالفتها للحقٌقة قبل صدور
 (.الحكم واكتسابه درجة البتات( 8
وٌالحظ أن االستناد الى وقائع مخالفه للحقٌقة مما ٌولد األمر فً تقدٌر القاضً
عند إصداره للحكم القضائً وهو الذي ٌفتح المجال الى إعادة النظر فً هذا الحكم
عن طرٌق إعادة المحاكمة وهذا ما ٌتضح بهدف إعادة المحاكمة الى سحب الحكم

ونظر القضٌة من جدٌد من كافة جوانبها الموضوعٌة والقانونٌة فً ضوء وقائع
جدٌدة لم تكن المحكمة على علم بها وقت إصدار الحكم القضائً والتً لو تبٌنت
 (.حقٌقتها وقت إصدار الحكم لما كان حكمها قد صدر على النحو الذي صدر به( 9
المطلب الثانً :نطاق إعادة المحاكمة
نصت المادة (  ) 196من قانون المرافعات العراقً(  ) 11على انه ٌجوز الطعن
بطرٌق إعادة المحاكمة الصادرة من محاكم االستئناف أو من محاكم البداءه أو من
محاكم البداءه بدرجة أخٌرة أو محاكم األحوال الشخصٌة إذا وجد سببا من األسباب
اآلتٌة ولو كان الحكم المطعون فٌه قد حاز على درجة البتات-:
 -1إذا وقع من الخصم اآلخر غش فً الدعوى كان من شأنه التأثٌر على الحكم.
 -2إذا حصل بعد الحكم إقرار كتابً بتزوٌر األوراق التً أسس علٌها أو قضى
بتزوٌرها.
 -3إذا كان قد بنً على شهادة شاهد وحكم علٌه بشهادة الزور.
 -4إذا حصل طالب اإلعادة بعد الحكم على أوراق منتجة فً الدعوى كان خصمه
قد حال دون تقدٌمها.
كما نصت المادة (  ) 197من نفس القانون على انه (ال ٌقبل الطعن بطرٌق
إعادة المحاكمة فً األحكام الصادرة من محاكم البداءه بدرجة أولى مادام الطعن
فٌها بطرٌق االستئناف جائزا)
ٌتضح من النصٌن أعاله على انه ٌقبل الطعن بإعادة المحاكمة بكل حكم
ٌصدر غٌر قابل للطعن باالستئناف ألن الحكم إذا كان ٌقبل االستئناف فٌمكن عن
طرٌق االستئناف معالجة الخطأ وبالتالً ال حاجة إلعادة المحاكمة سواء أكان هذا
الحكم قاب ً ال للطعن بطرٌق النقض أو غٌر قابل له كما أن األحكام التً تقبل
الطعن
بطرٌق إعادة المحاكمة ٌنبغً أن تكون حائزة الصفة القطعٌة سواء أكانت قطعٌة

منذ صدورها أو إنها صارت قطعٌة فٌما بعد كما ٌستوي أن تكون صادرة من
محاكم الدرجة األولى أو من محاكم االستئناف كما ٌستوي أن تكون قابلة للطعن
 (.بالتمٌٌز أم غٌر قابلة له( 11
وعلى هذا األساس فان األحكام التً تقبل إعادة النظر هً:
 -1األحكام الصادرة من محاكم الدرجة األولى:
أن محاكم الدرجة األولى تتحدد بمحكمة البداءه ومحكمة العمل ومحكمة
األحوال الشخصٌة ومحكمة المواد الشخصٌة وإذا كان الحكم قد صدر قاب ً ال
للطعن
باالستئناف وقوة المحكوم علٌه مٌعاد االستئناف أو نزل عنه فلٌس له الحق فً
 (.طلب إعادة المحاكمة( 12
 -2األحكام الصادرة من محاكم االستئناف:
توصف األحكام القضائٌة الصادرة من محاكم االستئناف والتً تقبل الطعن
بطرٌق إعادة المحاكمة بأنها تلك األحكام التً ٌجوز استئنافها ألن الحكم القضائً
إذا كان باإلمكان الطعن به بطرٌق عادي من الطرق العادٌة إللغاء الحكم أو تعدٌله
 (.فال ٌحتاج حٌنئذ الى الطرٌق غٌر العادي (إعادة المحاكمة)( 13
هذا وتجدر اإلشارة الى انه ٌشترط فً الحكم القضائً المراد الطعن به عن
طرٌق إعادة المحاكمة أن ٌكون وجاهٌا ألنه إذا كان غٌابٌا ال ٌمكن الطعن به عن
طرٌق إعادة المحاكمة وإنما عن طرٌق االعتراض على الحكم الغٌابً(  ) 14اللهم
إال
إذا مضت مدة االعتراض فٌقبل حٌنئذ الطعن عن طرٌق إعادة المحاكمة ،وبطبٌعة
الحال فان من ٌطلب إعادة المحاكمة ٌشترط فٌه أن ٌكون له صفة فً الدعوى بأن
ٌكون احد الخصمٌن أو من ٌقوم مقامها ممن أعطً له هذا الحق من الخصم
 (.األصلً( 15

وعلى هذا األساس ٌمكن أن نحدد األحكام القضائٌة التً ال تقبل الطعن بطرٌق
إعادة المحاكمة وهً:
 -1األحكام الصادرة ابتدائٌا واكتسبت قوة الشًء المحكوم به لعدم استئنافها فً
المٌعاد العتبار ذلك قبو ً ال وتناز ً ال عن الطعن فال ٌجوز بعدها اللجوء الى
طرٌق استثنائً من طرق الطعن.
 -2فً األحكام التً ٌجوز استئنافها ولم تمض فٌها مواعٌد االستئناف.
 -3فً األحكام التً رفع االستئناف عنها وقضى علٌها بانقضاء الخصومة أو
قضً بعدم قبول االستئناف لرفعه بعد المٌعاد.
 -4فً الحكم البدائً الذي استؤنف وتأٌد من محكمة االستئناف وتأٌد الحكم بأسبابه
ألنه ٌجب رفع إعادة المحاكمة (االلتماس) عن الحكم االستثنائً الذي أصبح
باعتماده على أسباب حكم محكمة أول درجة مشوبا بنفً الخطأ الموجود
 (.به( 16
المبحث الثاني
حاالت إعادة المحاكمة
ألن الطعن بطلب إعادة المحاكمة ٌعد طعنا غٌر عادي (استثنائً) لذلك فانه
ٌجب أن تتحقق إحدى الحاالت المنصوص علٌها فً المادة (  ) 196من قانون
المرافعات العراقً(  ) 17التً سبق اإلشارة إلٌها وعلى هذا األساس سأحاول أن
أبٌن
فً هذا المبحث هذه الحاالت إذ سأقسم هذا المبحث الى أربعة مطالب سنبحث فً
المطلب األول عن حالة الغش وأتكلم فً المطلب الثانً عن التزوٌر وسأتكلم فً
المطلب الثالث عن شهادة الزور وسأخصص المطلب الرابع لبٌان الحالة الرابعة
وهً الحصول بعد الحكم على أوراق منتجه فً الدعوى وعلى التفصٌل اآلتً:
المطلب األول :الغش

تتحقق هذه الحالة إذا وقع من الخصم المحكوم له أو ممن ٌمثله فً الدعوى
غش فً الدعوى كان من شأنه التأثٌر على الحكم المطعون فٌه فان لم ٌكن كذلك
 (.فال تأثٌر له حتى فً حالة وقوعه( 18
وتعبٌر الغش الوارد فً النص القانونً المذكور ورد مطلقا لذا فان الغش
ٌنصرف الى كل أعمال الخداع التً ٌعتمد إلٌها الخصم لٌقوم بخداع المحكمة مما
( ٌولد اعتقاد للمحكمة بان الباطل صحٌح وتحكم بناءا على هذا الغش لصالحه( 19
 (:وعلٌه لتتحقق هذه الحالة ٌشترط الشروط اآلتٌة( 21أ -أن ٌقع الغش من المحكوم له أو وكٌله ،وٌترتب على ذلك أن الغش الصادر من
الغٌر ال ٌعتد به وال قٌمة له.
ب -أن ٌكون هذا الغش مؤثرا بمعنى انه اثر على حكم المحكمة وبطبٌعة الحال
ٌنبغً ظهور الغش بعد إصدار الحكم وهذا شرط منطقً ألن الخصم الذي كان
عالما بالغش إثناء سٌر المحاكمة تتولد له فرصة بإخبار المحكمة بحقٌقة الغش وهذا
 (.الغش الذي لم ٌكن باإلمكان العلم به قبل إصدار الحكم( 21
( المطلب الثانً :التزوٌر( 22
ٌقصد بهذه الحالة أن ٌبنى الحكم على أوراق حصل بعد ذلك أقرار أو قضاء
بتزوٌرها أو أن ٌبنى الحكم على ٌمٌن أو رأي خبٌر أو شهادة قضً بعد صدورها

بأنها كاذبة أو مزوره(  ) 23وهذا السبب قد ٌدخل ضمنا فً سبب الغش والفرق
بٌنهما
انه قد ٌستعمل الورقة المزورة من كان حسن النٌة ال ٌعرف إنها مزورة فال ٌمكن
أن ٌنسب إلٌه انه استعمل الغش عند ظهور التزوٌر إال انه فً الحقٌقة أن القانون
لم ٌفرق بٌن الحالتٌن الن النص القانونً ورد مطلق وٌقضى بجواز إعادة النظر

متى حصل األوامر بالتزوٌر أو حكم بالتزوٌر(  ) 24وعلٌه ٌشترط لتحقق هذه
الحالة
الشروط اآلتٌة:
أ -أن ٌبنى الحكم المطعون فٌه على ورقة رسمٌة أو ٌمٌن أو شهادة بمعنى أخر انه
لوال وجودها واعتقاد المحكمة بصحتها ما صدر الحكم بهذا الشكل(  ) 25ولهذا
ٌكون إعادة المحاكمة غاٌة إلصالح حكم بنً على ورقة مزورة ال وسٌلة
إلثبات التزوٌر.
ب -أن ٌثبت تزوٌر الدلٌل(  :) 26قد ٌصدر حكم مدنً أو جزائً بتزوٌر الدلٌل أٌا
كان نوعه سواء بكذب الشهادة أو أقوال الخبٌر أو الٌمٌن بمعنى أن ٌكون هناك
حكم مكتسب درجة البتات قضً بتزوٌر األوراق فإذا كان األمر كذلك جاز
للمحكوم علٌه طلب إعادة المحاكمة إذا توفر الشرط الثالث.
ج -أن ٌكون ثبوت التزوٌر قد حصل بعد صدور الحكم المطعون فٌهٌ :جب أن
ٌثبت أو ً ال التزوٌر أو كذب الدلٌل بحكم قضائً ثم بعد ذلك تكون إمكانٌة
بإعادة المحاكمة أو إذا كان الهدف من طلب إعادة المحاكمة أثبات التزوٌر فال
ٌ (.قبل ألن ذلك ٌؤدي الى إعادة المحاكمة قبل وجود التزوٌر( 27
هذا وقد ذهبت محكمة تمٌٌز العراق(  ) 28بأنه لدى التدقٌق والمداولة وجد أن
طلب التصحٌح خال من أي سبب المنصوص علٌها فً المادة (  ) 219من قانون
المرافعات المدنٌة حٌث أن ما ورد فٌه سبق إٌراده فً دور الطعن التمٌٌزي ذلك
أن طلب إعادة المحاكمة بداعً وجود تزوٌر فً المحرر الذي أسس الحكم علٌه
ٌتطلب الحصول على أقرار كتابً من الخصم ٌقر فٌه تزوٌر المحرر أو صدور
حكم من محكمة مختصة ٌقضً بتزوٌر ذلك المحرر وذلك بمقتضى الفقرة (  )2من
المادة (  ) 196وهذا ما لم ٌقدمه الممٌز عند طلب إعادة المحاكمة ،علٌه قرر رد
 )2من  /طلب التصحٌح وقٌد التأمٌنات إٌرادا للخزٌنة استنادا فً حكم المادة ( 232

 1999م /11/ .قانون المرافعات المدنٌة ،صدر القرار باالتفاق فً 21
المطلب الثالث :شهادة الزور
إذا كان الحكم المراد الطعن به قد بنً على شهادة شاهد حكم علٌه بشهادة
الزور عن تلك الشهادة وثبت تزوٌرها بحكم نهائً صادر عن هذا الشاهد الزور،
وٌجب أن ٌصدر هذا الحكم بعد صدور الحكم المراد الطعن فٌه وٌنبغً أن تكون
هذه الشهادة ذات اثر مهم فً صدور الحكم مما ٌولد لدى الطاعن السبب المقبول
 (.قانونا للطعن بالحكم بطرٌق إعادة المحاكمة( 29
 (:وعلٌه فانه ٌستلزم للطعن بهذا السبب توفر الشروط اآلتٌة( 31
أ -أن ٌكون الحكم قد بنً على الشهادة المزورة.
ب -أن ٌثبت زور الشهادة بحكم قضائً وٌترتب على ذلك أن أقرار الشاهد خارج
المحكمة بأنه قد شهد زورا ال ٌكفً وال ٌقع حٌنئذ ضمن هذه الحاله.
ج -أن تكون شهادة الزور من األمور المؤثرة التً ٌقام علٌها الحكم وعلٌه إذا
كانت الشهادة لٌست ذا اثر مهم فً صدور الحكم فال ٌمكن للطاعن الطعن بالحكم
 (.القضائً عن طرٌق إعادة المحاكمة( 31
وقد ذهبت محكمة تمٌٌز العراق(  ) 32فً الحكم القضائً على انه لدى التدقٌق
والمداولة وجد أن الطعن التمٌٌزي قدم ضمن المدة القانونٌة فقرر قبوله شك ً ال
ولدى
عطف النظر على الحكم الممٌز وجد موافق للقانون لألسباب التً استند إلٌها وان
االعتراضات التمٌٌزٌه ال سند لها من القانون ذلك ألن الحكم الصادر فً الدعوى
المطلوب إعادة المحاكمة فٌها لم ٌكن مبٌنا على شهادة الشخص الثالث الذي حكم
علٌه شهادة الزور وإنما بنً على حلف المدعً علٌه الٌمٌن الحاسمة بعدم صحة
( دعوى المدعً لذا انتفى الشرط المنصوص علٌه فً الفقرة (  )3من المادة (
196

من قانون المرافعات المدنٌة الذي أسس طالب إعادة المحاكمة دعوى طلب إعادة
المحاكمة علٌه ،هذا من جانب ومن جانب أخر وجد أن الحكم الجزائً الذي جرم
 ، 1998فً حٌث صدر  /3/الشخص الثالث بجرٌمة شهادة الزور قد صدر فً 13
 1998وكان  /11/الحكم فً الدعوى المطلوب إعادة المحاكمة فٌها بتارٌخ 17
بإمكان طالب إعادة المحاكمة الطعن بذلك الحكم بطرٌق االستئناف وما دام لم
ٌطعن به فال ٌقبل منه الطعن بطرٌق إعادة المحاكمة استنادا الى إحكام المادة
 ) 197علٌه قرر بتصدٌق الحكم الممٌز ورد االعتراضات التمٌٌزٌه وتحمٌل )
الممٌز رسم التمٌٌز ،وصدق القرار باالتفاق فً / 21رجب 1421 /ه الموافق
 1999م7/11/ .
المطلب الرابع :األوراق المنتجة فً الدعوى
إذا حصل المحكوم علٌه على أوراق منتجه فً الدعوى حال الحكم دون
تقدٌمها عند نظر الدعوى المطعون بالحكم الصادر فٌها فانه ٌتاح له طلب إعادة
المحاكمة فً هذا الحكم وتجدر اإلشارة الى أن هذه األوراق الحاسمة للنزاع تم
حجبها بفعل المحكوم له كما ٌفترض عدم علم المحكوم علٌه بهذه األوراق المنتجة
كأن ٌحصل المحكوم علٌه على ورقة اإلبراء الصادرة من خصمه بعد صدور
الحكم وكان ذلك الخصم هو الذي استحوذ علٌها فلو لم ٌكن قد استحوذ علٌها
ألستطاع المدعى علٌه إبرازها أمام المحكمة لرد الدعوى التً صدر الحكم
المطلوب إعادة المحاكمة بسببه ومثال ذلك أٌضا صدور حكم نهائً بإلزام المدٌن
برد مبلغ الدٌن نظرا لعدم تمكنه من إثبات ما ٌدعٌه من وجود مخالصة بالدٌن
تحت ٌد خصمه ولكن ٌتمكن المدٌن بعد صدور هذا الحكم من الحصول على
( المخالصة فٌجوز له فً هذه الحالة رفع الطعن عن طرٌق إعادة المحاكمة( 33
وبناءا على ذلك لتحقق هذه الحالة ٌشترط توفر الشروط اآلتٌة:

أ -أن تكون هذه الورقة أو األوراق قاطعة فً الدعوى بمعنى أن تكون أساسا
للحكم المطعون فٌه بحٌث لو قدمت قبل الحكم لتغٌر اتجاه المحكمة فٌما قضت
 (.به( 34
ب -أن تكون هذه األوراق قد حجزت حجزا مادٌا لمعرفة الخصم أو بالتواطؤ مع
شخص خارج عن الخصومة وبطبٌعة الحال ٌفترض أن ٌكون كتم هذه األوراق
بسوء نٌه أما السكوت عن اإلشارة إلٌها أو حجزها من قبل شخص أخر خارج عن
 (.الخصومة بغٌر تواطؤ من المحكوم له ال ٌقبل طلب إعادة المحاكمة( 35
ج -عدم توفر العلم بهذه األوراق من قبل طالب إعادة المحاكمة أما إذا كان عالما
 (.بها ولم ٌطلب منه تقدٌمها فال ٌقبل منه طلب إعادة المحاكمة( 36
د -أن ٌحصل طالب إعادة المحاكمة على هذه األوراق المنتجة بعد صدور الحكم
 (.المطعون فٌه بحٌث تكون تحت ٌده عند تقدٌم طلب إعادة المحاكمة( 37
المبحث الثالث
إجراءات إعادة المحاكمة وآثارها
إذا توفر احد األسباب المتقدمة الذكر والموجبة للطعن بالحكم القضائً بطرٌق
إعادة المحاكمة فانه على طالب الطعن أن ٌتبع اإلجراءات التً وضعها القانون
لطلب الطعن وكذلك ٌتقٌد بالمدة المسموحه له قانونا هذا من جانب ومن جانب أخر
ٌتعٌن علٌنا أن ٌتعرف على آثار طلب إعادة المحاكمة وعلى هذا األساس سأقسم
هذا المبحث الى مطلبٌن سأتكلم فً المطلب األول عن إجراءات إعادة المحاكمة
وسأبحث فً الثانً آثار إعادة المحاكمة وعلى التفصٌل اآلتً:
المطلب األول :إجراءات إعادة المحاكمة
نصت المادة (  ) 199فً قانون المرافعات العراقً(  ) 38على انه (ٌكون الطعن
بطرٌق إعادة المحاكمة بعرٌضة تقدم الى المحكمة التً أصدرت الحكم المطعون

فٌه أو المحكمة التً حلت محلها تشمل على اسم كل الخصوم وشهرته ومحل
إقامته والمحل الذي ٌختاره لغرض التبلٌغ وعلى خالصة الحكم وتأرٌخه والمحكمة
التً أصدرته وتأرٌخ تبلٌغه الى المحكوم علٌه والسبب الذي ٌجٌر إعادة المحاكمة،
وٌحدد لنظره جلسة قرٌبه بعد تسجٌل العرٌضة واستٌفاء الرسوم ودفع تأمٌنات فً
صندوق المحكمة قدرها خمسة أالف دٌنار لضمان دفع الغرامة أو الضرر الذي
ٌلحق الخصم بغٌر إخالل بحق الخصم فً االدعاء بتعوٌض اكبر إذا كان الضرر
ٌستوجب ذلك وٌوقع الطالب على العرٌضة بتبلٌغه بٌوم المرافعة وٌبلغ الخصم
بصورتها وٌوم المرافعة).
ٌتضح من المادة القانونٌة أعاله أن عرٌضة طلب إعادة المحاكمة تتضمن ما
ٌأتً:
 -1اسم كل من طالب اإلعادة وشهرته وعنوانه وكذلك المطلوب إعادة المحاكمة
علٌه بالتفصٌل الكامل مع بٌان المحل المختار لغرض التبلٌغ.
 -2خالصة عن الحكم المطلوب إعادة المحاكمة فٌه وٌكون ذلك بذكر رقم الدعوى
وتأرٌخ صدور الحكم وتأرٌخ تبلٌغه الى الخصوم.
 -3السبب الذي ٌستند إلٌه طالب إعادة المحاكمة فً طلبه.
وتجدر اإلشارة الى أن المحكمة المختصة بنظر الطعن بإعادة النظر هً ذات
المحكمة التً أصدرت الحكم المطعون فٌه وعلٌه إذا كان الحكم صادرا من محكمة
( البداءه وتم استئنافه فان طلب إعادة المحاكمة هنا ٌقدم الى محكمة االستئناف( 39
غٌر انه إذا قررت محكمة االستئناف رد العرٌضة شك ً ال أي من حٌث المدة(
 ) 41أو
 (.األسباب فٌقدم حٌنئذ طلب اإلعادة الى محكمة البداءه( 41
هذا وٌلزم على طالب اإلعادة أن ٌدفع تأمٌنات قضائٌة الى صندوق المحكمة
لضمان دفع الغرامة أو خشٌة الضرر الذي قد ٌصٌب الخصم وأٌا كان طالب

 (.اإلعادة سواء من األشخاص أو من الدولة ومؤسساتها( 42
ثم تقوم المحكمة بالنظر بطلب إعادة المحاكمة وتجدر اإلشارة هنا الى أن
النظر ٌمر بمرحلتٌن:
المرحلة األولىٌ :تم النظر فً هذه المرحلة فً مسألة جواز قبول الطعن بإعادة
المحاكمة من عدمه من حٌث المدة المحددة للطعن وكذلك فً مدى وجود احد
األسباب الموجبة للطعن وكذلك تدقق المحكمة فً مسألة دفع التأمٌنات فإذا توصلت
المحكمة الى عدم توفر إحدى هذه المسائل حكمت المحكمة برد طلب إعادة
المحاكمة شك ً ال ،فإذن تنتهً هذه المرحلة أما بالحكم بعدم قبول طلب اإلعادة
وأما
تقبل ذلك وٌترتب على هذا الحكم زوال الحكم المطعون فٌه واعتباره كأن لم ٌكن
 (.فً حدود ما رفع عنه الطعن( 43
المرحلة الثانٌة :وهذه المرحلة تتمثل فً الحكم فً موضوع الدعوى من جدٌد
ولذلك تحدد المحكمة جلسة مرافعة فً الموضوع غٌر انه ٌجوز لها أن تحكم فً
قبول طلب اإلعادة وفً الموضوع بحكم واحد إذا كان الخصوم قد دفعوا أمامها فً
المرحلة األولى طلباتهم فً الموضوع بحٌث ٌكون للمحكمة الحق فً أن تستقر
على تقدٌر وحكم مغاٌر للتقدٌر الذي اشتمل علٌه الحكم محل الطعن بطرٌق إعادة
 (.المحاكمة( 44
هذا وقد نصت المادة (  ) 223من قانون المرافعات العراقً(  ) 45على انه:
 -1إذا رأت المحكمة المختصة بنظر الطعن أن اعتراضات طالب التصحٌح مقبولة
وكان سبب التصحٌح مؤثرا فً القرار كله فتصححه ،وان كان مؤثرا فً جزء
منه فٌقتصر تصحٌحها على ذلك الجزء وتعٌد التأمٌنات المدفوعة الى طالب
التصحٌح.
 -2إذا رأت المحكمة أن طلب التصحٌح قد قدم بعد مضً المده القانونٌة أو أن

اعتراضات طالب التصحٌح ال تستند الى سبب قانونً فتقرر رد الطلب وقٌد
التأمٌنات إٌرادا للخزٌنة ،أما إذا قدم طالب التصحٌح عرٌضة ٌسحب قبل
النظر فٌه ،فتقرر إبطاله وإعادة التأمٌنات إلٌه).
ٌتضح من المادة أعاله انه إذا وجدت المحكمة أن الطعن ٌستند الى سبب من
أسباب إعادة المحاكمة وكان سبب التصحٌح مؤثرا فً الحكم كله فتصححه وان
كان مؤثرا فً جزء منه فٌقتصر تصحٌحها للقرار على ذلك الجزء وتعٌد التأمٌنات
المدفوعة الى طالب التصحٌح وبطبٌعة الحال ٌتطلب األمر إصدار حكم جدٌد فً
الدعوى وهذا الحكم ما نلمسه فً الفقرة الثانٌة من المادة (  ) 211من قانون
المرافعات العراقً(  ) 46التً نصت على انه (  -2تنظر المحكمة فً طلب
اإلعادة
بتعدٌل الحكم السابق من الناحٌة التً أوجبت إعادة المحاكمة وتصدر حكما جدٌدا
وفق القانون).
أما إذا تبٌن للمحكمة ان طلب التصحٌح قد قدم بعد مضً المدة القانونٌة أو أن
طلب التصحٌح ال ٌستند الى سبب قانونً فتقرر حٌنئذ رد الطلب ،أما إذا قدم طالب
التصحٌح عرٌضة بسحبه قبل النظر فٌه فتقرر المحكمة إبطاله وإعادة التأمٌنات
وهذا المفهوم نلمسه فً الفقرة الثانٌة من المادة (  ) 223من قانون المرافعات
العراقً المتقدمة الذكر.
المطلب الثانً :آثار إعادة المحاكمة
ٌترتب على تقدٌم طلب إعادة المحاكمة عدة آثار وهذا ما ٌكون محور بحث
فً هذا المطلب وٌمكننا أن نلخص هذه اآلثار بما ٌأتً:
 -1وقف تنفٌذ الحكم المطعون فٌه:
إذا تبٌن للمحكمة أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونٌة (خمسة عشر ٌوما)
وٌستند الى سبب من أسباب إعادة المحاكمة السالفة الذكر تقرر المحكمة وقتئذ قبول

الطعن شك ً ال وٌتوقف تنفٌذ الحكم المطعون فٌه الى حٌن معرفة نتٌجة إعادة
المحاكمة غٌر انه فً بعض األحٌان ٌجوز لطالب اإلعادة أن ٌطلب وقف التنفٌذ
مؤقتا الى حٌن الفصل فً موضوع الطعن وهذا ما ٌحدث فً الحاالت التً ٌخشى
 (.من تمام التنفٌذ حدوث ضرر جسٌم ٌتعذر تداركه بالطاعن( 47
 -2صدور حكم جدٌد محل الحكم المطعون فٌه:
إذا تبٌن للمحكمة توفر احد األسباب الموجبة إلعادة المحاكمة فً الطلب تقوم
المحكمة بإجراء تحقٌقاتها كامل ً ة فً الدعوى فان وجدت طالب اإلعادة محق فً
طلبه تقوم المحكمة بإصدار حكما ٌقضً بإبطال الحكم المطعون فٌه أو بتعدٌله فً
الجزء الذي ثبت حق طالب اإلعادة فً إبطاله وٌعد حٌنئذ الحكم الجدٌد بعد اكتسابه
درجة البتات ملغٌا أو معد ً ال للحكم الذي تم طلب اإلعادة بشأنه ،باإلضافة الى
ذلك
ٌقرر المحكمة إعادة مبلغ التأمٌنات الى طالب اإلعادة وتحمٌل المطلوب إعادة
 (.المحاكمة ضده المصارٌف ك ً ال أو جزء حسب مقتضى الحال( 48
 -3الطعن بطرٌق إعادة المحاكمة:
نصت الفقرة الثانٌة من المادة (  ) 212من قانون المرافعات العراقً(  ) 49على
انه (ال ٌقبل الطعن بطرٌق إعادة المحاكمة فً الحكم الصادر فً الطعن بإعادة
المحاكمة).
ٌتضح من نص المادة أعاله الى أن المشرع العراقً منع الطعن ثانٌة عن
طرٌق إعادة المحاكمة فً حٌن انه ال ٌمنع من الطعن بهذا الحكم بطرق الطعن
األخرى.

الخاتمة
من خالل البحث توصلت الى النتائج اآلتٌة:
 -1إن إعادة المحاكمة بوصفه طرٌق من طرق الطعن غٌر العادٌة ٌعد وسٌلة
بموجبها ٌمكن تصحٌح األخطاء التً قد ٌقع فٌها القاضً أو هٌئة المحكمة
بحٌث أن هذا الحكم ما كان لٌصدر بهذا الشكل لوال حدوث هذا الخطأ.
 -2ال ٌمكن الطعن بطرٌق إعادة المحاكمة فً الحكم الغٌابً بل ٌكون الطعن فٌه
عن طرٌق االعتراض على الحكم الغٌابً إال إذا مضت مدة االعتراض فحٌنها
ٌمكن الطعن فٌه عن طرٌق إعادة المحاكمة.
ٌ -3شترط لتوافر الغش الذي ٌجٌز طلب إعادة المحاكمة إال تكون الوقائع المدعى
بها سبق عرضها ومناقشتها أمام محكمة الموضوع وبهذا فانه إذا كانت الواقعة
التً ذكرها الخصم دفعا وإنكارا لدعوى خصمه ،غٌر صحٌحة ولكنه لم ٌكن
قد فاجأه بها بل كانت محل اخذ ورد فحٌنها ال ٌصح قانونا اعتبار تلك الواقعة
الكاذبة من قبٌل الغش.
ٌ -4جب أن تكون شهادة الزور ذات اثر مهم فً صدور الحكم من اجل أن ٌتوفر
المبرر القانونً لطلب إعادة المحاكمة وإال ال ٌمكن سلوك هذا الطرٌق من
طرق الطعن.
 -5تقوم محكمة الموضوع بنظر طلب إعادة المحاكمة المقدم من قبل المحكوم
علٌه عبر إجراءٌن شكلً وموضوعً فبعدان تتأكد المحكمة من أن تقدٌم
الطعن فً السقف الزمنً المحدد تقوم بعد ذلك بالنظر فً الطلب فإذا رأت
أحقٌه طالب اإلعادة حٌنئذ تقوم المحكمة بتعدٌل الحكم أو إلغائه أو إبطاله كلٌا
أو جزئٌا.
 -6إن المشرع العراقً سمح بالطعن بطرٌق إعادة المحاكمة مرة واحدة فقط

وبذلك أجاز للمحكوم علٌه أن ٌطعن بهذا الحكم بطرق الطعن األخرى إذا فشل
فً طلبه بإعادة المحاكمة.
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Abstract
To appeal" is considered away of re-judgment when the "
convict has the right to ask for another trial if the legal
conditions do exist (cheating, forgery, false Testimony and new
،evidences). The main reason behind allowing for another trial
maybe, lies in the possibility of the wrong judgement that the
judges may make in the first place. According to the above in
troduction and in order to cover the topic of "Appeal", I derided
this paper into three parts. The first part talks about the nature
of
the re-trial which includes two requirements: the firs one is to
clarify this concept while the second is about the zone of this
.concept
The scond part deals with the cases of re-trial through four
require ments: the first one is about cheating, the second is
about
forgery, the third is about false test imony and the forth is
about

the new evidences. In the third part I dealt with the procedures
of
the re-trial and its ettects through two requirement the first
one is
about the procedures while the second is about the effects and
results

