نموذج التماس اعادة النظر
في يوم …… ،….الموافق ل /

/

 ،الساعة.......

:أنا ……..….محضر محكمة …… …..الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعاله ،وأعلنت
السيد ……… ..المقيم في ……… ..محافظة ……….الملتمس ضده أقام الدعوى رقم … …..لسنة
…… .ضد الملتمس طالبا ً الحكم له بـ …………… ،وفي تاريخ  ،..… /.… /…..قضى حكم المحكمة
األول بــ ،……………… :وحيث أن هذا الحكم مجحف بحق الملتمِس ولم يلقى قبوالً لديه  ،فقد أقام
.الملتمِس االستئناف رقم …… لسنة …….في الحكم الصادر من قبل المحكمة
.إال أنه بتاريخ … .… /.… /.قضت محكمة االستئناف قبول االستئناف شكالً بتأييد الحكم المستانف
كما يجب توفر واحدة من الحاالت المنصوص عليها في المادة وحيث أن الحكم مخالف لصحيح القانون بسبب
 142مرافعات:

-2
-1
-3
-4
-5
-6
-7
-8

إذا وقع غش من الخصم أدى إلى التأثير في الحكم.
إذا ثبت بعد الحكم تزوير األوراق.
إذا كان الحكم مبنيا ً على شهادة شاهد وثبت بأنها مزورة.
إذا حصل الملتمس على أوراق قاطعة كان خصمه يحول دون تقديمها.
إذا قضى الحكم بما لم يطلبه الخصوم ،أو بأكثر مما طلبوه.
إذا كان الحكم مناقضا ً بعضه لبعض.
إذا تم إصدار الحكم على شخص لم يكن ممثالً تمثيالً صحيحا ً في الدعوى.
لمن يعتبر الحكم حجة عليه بسبب عدم تدخله ،لكن بشرط إثبات غش الممثل عنه أو إهماله أو تواطئه.

لذلك يحق للملتمس أن يقيم التماس اعادة النظر الماثل أمامكم للسبب السابق ذكره بصدر الصحيفة وبعض
.األسباب األخرى التى سيبديها في المذكرات والمرافعات الشفهية
بناء عليه:

أنا المحضر المذكور أعاله قد انتقلت إلى حيث المعلن إليه ،وقمت بتسليمه صورة من أصل الصحيفة ،كما
 ( ).وكلفته بالحضور أمام محكمة … ،.…….الكائن مقرها في ………… ،..أمام الدائرة

وذلك بجلستها التي ستنعقد في الساعة ……… من صباح يوم …… ،.…….الموافق ،…… / .… /….
وذلك من أجل سماع الحكم فيما يتعلق بااللتماس شكالً  ،والقضاء ب ………………… ..وإلزام الملتمس
.ضده بكامل مصروفات أتعاب المحاماة ،مع حفظ جميع الحقوق القانونية األخرى للملتمس

ألجل العلم

