
  اعادة المحاكمة 
  

ان اعادة المحاكمة هي طریق من طرق الطعن الغیـر عادیـة نـص علیـه المشـرع وسـیلة لرفـع      
الخطأ الواقعي الذي اصـاب االحكـام الباتـة الصـادرة باالدانـة وذلـك عـن طریـق رؤیـة الـدعوى التـي 
سبق الفصل فیها ثانیة واصـدار حكـم جدیـد فیهـا وهـذا الطریـق مـن طـرق الطعـن یتفـق مـع التمییـز 

ح القـرار التمییـزي فــي انـه مـن طــرق الطعـن االسـتثنائیة وانهـا ترفــع الـى محكمـة التمییــز ال وتصـحی
  -:یمكن سلوكه اال في حاالت محددة اال ان هذا الطریق یختلف عنها بما یلي

انــه یبنـــى علـــى خطــأ فـــي تقـــدیر الوقــائع بینمـــا التمییـــز وتصــحیح القـــرار یبنـــى علــى خطـــأ فـــي  -1
  . تطبیق القانون وتأویله

الطعن باعادة المحاكمة یجوز في أي وقت كان بعـد ان یصـبح الحكـم باتـا بینمـا الطـریقین ان  -2
 .االخرین یكون خالل مدة محددة

ان الطعن باعادة المحاكمة ال یمكن سلوكه اال في االحكام الباتة فـي حـین ان التمییـز وطلـب  -3
 . درجة البتاتتصحیح القرار التمییزي ال یمكن سلوكه اال في االحكام الغیر حائزة ل

ــام الصـــادرة باالدانـــة بینمـــا التمییـــز وطلـــب  -4 ان طلـــب اعـــادة المحاكمـــة ال یجـــوز اال فـــي االحكـ
 .تصحیح القرار التمییزي یجوز الطعن باالحكام الصادرة باالدانة والبراءة

  
  

  حاالت اعادة المحاكمة
المحاكمـــات مــن قــانون اصــول ) 270(ان حــاالت اعــادة المحاكمــة قــد نصــت علیهـــا المــادة      

  -:العراقي النافذ وهي
  -:اذا حكم على المتهم بجریمة قتل ثم وجد المدعي بقتله حیا تتوفر هذه الحالة شرطین -1

والرأي الراجح هو انه یجوز طلب اعادة . صدور حكم على شخص اتهم بجریمة قتل  - أ
المحاكمة بمجرد اقامة الدلیل على ان المدعى بقتله وجد على قید الحیاة بعد صدور 

  .الحكم وال یشترط بقاءه على قید الحیاة الى حین تقدیم الطلب
ان یظهــر بعــد اكتســاب الحكــم درجــة البتــات دلیــل یؤكــد علــى ان المــدعي بقتلــه حیــا وفــي    -  ب

  . هذه الحالة یكون المحكوم علیه بريء
اذا صدر حكم بات على شخص بارتكابه جنایة او جنحة فقط ثم صدر حكم بات ایضا علـى  -2

  .الرتكابه الجریمة نفسها وهذا یعني براءة احد المحكوم علیهماشخص اخر 
فمـثال لـو ادیـن شـخص بوصـفة سـارقا ثـم ادیـن شـخص  اخـر بوصـفة شـریكا لـه فـي نفـس          

الجریمة فال یوجد تناقض بین الحكمـین ویكـون التنـاقض موجـود لـو حكـم علـى شـخص بسـرقة 



ى شـخص اخـر بسـرقة نفـس السـیارة ومــن مـن داره فـي سـاعة معینـة ثـم حكـم علـ) س ( سـیارة 
  . مكان اخر وفي نفس الساعة

اذا صــدر حكــم علــى شــخص اســتنادا الــى شــهادة شــاهد او راي خبیــر او ســند ثــم صــدر حكــم  - 3
بــات علــى الشــاهد او الخبیــر بعقوبــة شــهادة الــزور عــن هــذه الشــهادة او الــراي او صــدر حكــم 

  .بات بتزویره السند
قدمت مستندات كانت مجهولة وقت المحاكمة وكان من شأنها  اذا ظهرت بعد الحكم وقائع او -4

 .ثبوت براءة المحكوم علیه

ــة او ان یثبــــت ان          ــان محبوســـا وقــــت ارتكــــاب الجریمــ مـــثال ان یثبــــت ان المحكــــوم علیــــه كــ
المـــدعي بقتلـــه كـــان قـــد تعـــرف علیـــه بتـــاریخ ســـابق علـــى الواقعـــة المنســـوبة للمحكـــوم علیـــه او 

  .لمسروق لدى المجني علیهالعثور على الشيء ا
  .اذا كان الحكم مبنیا على حكم نقض او الغي بعد ذلك بالطرق المقررة قانونا -5
اذا كانــت المحكمــة قــد اصــدرت حكمــا باالدانــة او بــالبراءة او قــرار نهــائي بــاالفراج او مــا فــي  -6

 .حكمها عن الفعل نفسه سواء كان الفعل جریمة مستقلة او ظرفا لها

یصدر حكم بادانة شخص عن واقعـة معینـة او ببرأتـه منهـا او بـان یصـدر قـرار فقد یحدث ان     
وفــي وقــت الحــق یقــدم نفــس الشــخص المحكــوم علیــه او المفــرج عنــه . بـاالفراج ویصــبح نهائیــا

ــة الســــابقة ویحكـــم علیــــه عنهـــا دون ان تنتبــــه  ــى محكمـــة لمحاكمتــــه عـــن نفــــس الواقعـ نهائیـــا الــ
دانة او البراءة او االفراج النهائي فیكون المحكوم علیـه قـد المحكمة للقرار السابق الصادر باال

  .حوكم مرتان عن واقعة واحدة وهو الیجوز قانونا
 .اذا كانت الجریمة او العقوبة قد سقطت عن المتهم الي سبب قانوني -7

ادة  ان السؤال الذي یطرح بھذا الشأن، ي الم واردة ف االت ال ) 270(ھل ان ھذه الح
  ى سبیل الحصر؟من قانون االصول عل

ــي المـــادة      ـــانون اصـــول المحاكمـــات الجزائیـــة ) 270(ان الحـــاالت المنصـــوص علیهـــا فـ مـــن ق
العراقي النافذ جاءت على سبیل الحصر فال یجـوز التوسـع فیهـا وال القیـاس علیهـا، وهـذه الحـاالت 
ا حصـــرتها التشـــریعات بـــین ثـــالث الـــى خمـــس حـــاالت باســـتثناء المشـــرع العراقـــي الـــذي توســـع فیهـــ

  . وجعلها سبع حاالت
  

  
  
  
  
  



  اجراءات طلب اعادة المحاكمة
  

  من ھم اصحاب الحق في طلب اعادة المحاكمة؟ : س
اذا كـان المحكــوم علیـه حیــا یكــون المحكـوم علیــه او مــن یمثلـه قانونــا لــه الحـق فــي طلــب  -1

  . اعادة المحاكمة
  .اذا كان المحكوم علیه متوفي فیكون زوجتة او احد اقاربة -2

ي : س ن ھ راءات؟م ي االج ا ھ ب وم ا الطل دم لھ ي یق ة الت اذا  الجھ وم
  یشتمل الطلب؟ 

یقـدم الطلـب الـى االدعـاء العـام الـذي علیـه ان یطلـب اضـبارة الـدعوى وان یقـوم بـالتحقیق فــي      
ـصحة االســباب التـي اســتند علیهـا الطلــب ویـدقق اوراق الــدعوى وبعـد اســتكمال التحقیقـات الالزمــة 

  .مع االوراق الى محكمة التمییزعلیه ان یقدم مطالعة 
فقـــط حكـــم االعـــدام، ان الطلـــب یجـــب ان , ان تقـــدیم طلـــب اعـــادة المحاكمـــة ال یوقـــف التنفیـــذ     

  .  یشمل على موضوع ذلك الطلب واالسباب التي تؤید مایدعیه
  من ھي الجھة المختصة بالنظر في الطلب؟ وما ھو قرارھا؟ : س

طلــب اعــادة المحاكمــة والتــي لهــا ان تقــرر قبولــه او رفضــه ان الجهــة المختصــة بــالنظر فــي      
هــي محكمــة التمییــز االتحادیــة فبعــد ان یحــال الطلــب الیهــا مــن االدعــاء العــام مــع ماتوصــل الیــه 
االخیر من تدقیق وبامكانها اعادة تدقیق االوراق وبامكانها كذلك اعادة ماتراه ضـروریا والزمـا فـي 

بعــد ان تنتهــي مــن ذلــك علیهــا ان تصــدر قرارهــا بشــأن الطلــب التحقیقــات فتســمع اقــوال الخصــوم و 
فاذا وجدت ان الطلب لم یستوف شـروطه القانونیـة ) رفض الطلب(الذي یكون اما بالقبول او الرد 

أي رفضه امـا اذا وجـدت الطلـب مسـتوفیًا للشـروط القانونیـة المطلوبـة ( المطلوبة فتقرر رد الطلب 
الى المحكمـة التـي اصـدرت الحكـم المطلـوب اعـادة المحاكمـة فیـه  فتقرر قبوله واحالته مع االوراق

او الى تلك التي حلت محلها وترفق بالطلب قرار مكمة التمییز االتحادیة العراقیة المتضمن اعادة 
  ).المحاكمة

وواضح مـن ذلـك ان محكمـة التمییـز ملزمـة باصـدار قـرار فـي طلـب اعـادة المحكمـة وهـو ان      
لــة وفــي حالــة قبــول الطلــب فانهــا التحكــم بالــدعوى، بــل ان هــذه تكــون مهمــة یكــون برفضــه او قبو 

المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فیه او المحاكمـة التـي حلـت محلهـا، نؤیـد كـل مـن االسـتاذ 
ــب اهللا( ــعید حسـ ــدكتور سـ ـــد االمیـــر العكیلـــي والـ ــز ) عب ـــه مـــن االفضـــل ان تعطـــى محكمـــة التمییـ ان

لــدعوى عنــد قبولهــا طلــب اعــادة المحاكمــة وذلــك فــي حالــة البــراءة االتحادیــة صــالحیة الحكــم فــي ا
الظاهرة وان تحكم بالغاء الحكم المطعون فیه وبـراءة المحكـوم علیـه حتـى التطـول اجـراءات اعـادة 

  .المحاكمة في امور ظاهرة وكذلك اختصار الجهد والوقت
 


