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مقدمه

مند اي است که به موجب آن امکان بازبینی آراي قضایی فراهم آمده و امکان اعمال ضابطهتجدیدنظرمرحله

هاي سیستم دادرسی ایران قابلیت سازد. یکی از ویژگیاجراي عدالت و احراز واقع را بیش از پیش ممکن می

هاي بدوي است. از این رو در راستاي جلوگیري از خطاي قاضی و کاهش تجدید نظر از آراء صادره در دادگاه

ه شده که در صورت نارضایتی از رأي آراء اشتباه و براي دفاع از حقوق متهم، این حق براي وي در نظر گرفت

دادگاه بدوي، از مرجع باالتر تقاضاي رسیدگی مجدد نماید. چنانچه نسبت به حکم دادگاه نخستین درخواست 

- بازبینی میدادگاه نخستین رابه نوعی اعمالرسیدگی نموده ومجدداًتجدیدنظر شود، دادگاه تجدیدنظر 

که دادگاه تجدیدنظر نیز تمامی اقداماتی را که براي احراز موضوعی الزم نماید ایجاب میمجددقضاوت نماید.

حکم شایسته ،است معمول دارد و با کاوش در مقررات معتبر، قانون متناسب را یافته و با انطباق آن بر موضوع

استثبت و ارسال دادخواست/درخو، در راستاي ایجاد و راه اندازي خدمات الکترونیک قضاییصادر نماید.

توانند با مراجعه به دفاتر متقاضیان میتجدیدنظرخواهی نیز به صورت الکترونیکی راه اندازي شده است.

ی اقدام از احکام غیرقطعدرخواست تجدیدنظرخواهی دادخواست/الکترونیک قضایی نسبت به ارائه خدمات

به خواهی خواست تجدیدنظردردادخواست/توضیحاتی در خصوص نحوه ثبت و ارسال نمایند. در مستند حاضر 

صورت الکترونیکی ارائه شده است.
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درامور حقوقییخواهبررسی مقدماتی تجدیدنظر-1

الف: مفهوم و ماهیت تجدیدنظر خواهی
دوباره قضاوت کردن امري است که بدواً مورد قضاوت قرار گرفته و به نوعی بازبینی اعمال به مفهومنظرتجدید

بدین معنا ،است. در نتیجه دادگاه تجدید نظر از همان اختیارات دادگاه بدوي برخوردار استنخستیندادگاه

کند. با توجه به که مانند دادگاه نخستین، هم نسبت به امور حکمی و هم موضوعی رسیدگی و قضاوت می

ه هر گاه در مرحله شود کچنین استنباط می1379نون آیین دادرسی مدنی مصوب قا7مفهوم مخالف ماده 

توان در مرحله باالتر رسیدگی ماهوي نمود. در صادر شده باشد، میرأينخستین به ماهیت دعوایی رسیدگی و 

قانون آیین دادرسی 330طبق ماده .بدوي استرأيواقع شرط الزم جهت رسیدگی در مرحله باالتر صدور 

قطعی است مگر در مواردي که طبق قانون درخواست هاي عمومی و انقالب در امور حقوقی مدنی آراي دادگاه

(منظور از حکم تصمیم قضایی دادگاه بودن آرا اعم از حکمنظرتجدیدنظر شده باشد. اصل بر غیرقابل تجدید

یا قرار است مگر در قانون به آن تصریح است که در ماهیت دعوا و قاطع آن به صورت جزئی و یا کلی است)

همچنین دخالت اشخاصی غیر . باشدالقاعده مجاز نمیدید در مرحله تجدیدنظر علیشده باشد. طرح ادعاي ج

باشد، مگر قانون در این خصوص تصمیم دیگري اتخاذ نماید.مرحله نخستین مجاز نمیياز اصحاب دعوا

حقوقیآراي قابل تجدیدنظر در امور ب: 
خصوص دعواي مالی در صورتی قابل تجدیدنظر قانون آیین دادرسی مدنی حکم صادره در 331به موجب ماده 

است که ارزش آن بیش از سه میلیون ریال باشد. البته الزم به ذکر است در صورتی که ضمن یک دادخواست 

دعوا با توجه به نوع یا هرخواهی دردعاوي متعددي مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد. قابلیت تجدیدنظر

هاي متعدد براي تعیین قابلیت تجدیدنظر گردد. بنابراین بهاي خواستهمیزان خواسته همان دعوا معین می

. همچنین احکام راجع به استمالی قابل تجدیدنظرخواهی کلیه احکام صادره در دعاوي غیر. دشوجمع نمی

متفرعات دعوا (حقوقی که افزون بر اصل خواسته، قابل مطالبه بوده و این مطالبه مستلزم اقامه دعواي مستقل 

خواهی است که حکم راجع به اصل دعوا آن نیز قابل تجدیدنظرخواهی باشد. نباشد.) در صورتی قابل تجدیدنظر
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ضم امین، حجر، بقاي این قانون از قبیل عزل وصی یا قیم یا 27در امور حسبی نیز تنها موارد مصرحه در ماده 

دعوا، ابطال ، یکی از قرارهاي (ردقابلیت تجدیدنظرخواهی دارد. چنانچه در خصوص موضوعیحجر و رد حجر

قانون آیین دادرسی مدنی صادر گردد، 332هاي (الف) تا (د) ماده دادخواست) مذکور در بنددادخواست، رد 

صل دعوا قابل این قرار قطعی است و در صورتی قابل تجدیدنظر خواهد بود که حکم صادر شده راجع به ا

،تجدیدنظر باشد. احکام مستند به اقرار در صورتی که در دادگاه انجام شده باشد و راجع به اصل دعوا باشد

ي یک یا چند کارشناس مرضی طرفین صادر شده أخواهی خواهد بود. احکامی که با استناد به رقابل تجدیدنظر

مبنی بر اسقاط حق تجدیدنظرخواهی حق فین دعواقابلیت تجدیدنظر خواهی ندارد. همچنین توافق کتبی طر

نماید.طرح دعوا در این مرحله را سلب و غیر قابل استماع می

جهات تجدیدنظرخواهیج: 
ي صادره از دادگاه بدوي أضمن دادخواست تجدیدنظرخواهی نیز باید علت و جهت شکایت مجدد در خصوص ر

قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه دادگاه نخستین به 348توسط تجدیدنظرخواه اعالم گردد. به موجب ماده 

تجدیدنظرخواه مدعی بوده یا قانونی استناد کرده که در زمان اقامه و رسیدگی به دعواي نخستین غیر معتبر 

باشد و آن را اثبات نماید یا در مواردي که رأي ییا قانونیشرعموازین یا مخالفت آن با اعتباري بی

با شهادت شهود قابل اثبات تجدیدنظرخواسته با استناد به شهادت شهود اثبات گردد ولی دعواي مطروحه

و باشدشهود، یا شهادت شاهدان فاقد شرایط مقرر قانونی شهادتنبوده یا شهود به دروغ شهادت داده باشند

یا عدم صالحیت قاضی یا مستندات ارائه  شده اصحاب دعوا دگاه نخستین به ادله وعدم توجه قاضی دانیز 

از مواردي است که منجر به غیرقطعی بودن رأي صادره در مرحله بدوي دادگاه صادر کننده رأي مرحله بدوي 

شده و رأي به واسطه آن قابل تجدیدنظرخواهی خواهد شد.
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مرجع تجدیدنظرخواهی: د

-هاي عمومی و انقالب هر حوزهقانون آیین دادرسی مدنی مرجع تجدیدنظر از آراء دادگاه334ه ماده با توجه ب

.باشددادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان می،اي

مهلت تجدیدنظرخواهی: ح

قانون آیین دادرسی مدنی مهلت تجدیدنظر خواهی براي اشخاص مقیم ایران بیست روز و 336به موجب ماده 

ي تجدیدنظر أنداشته باشد، دو ماه از تاریخ ابالغ رقانونی براي اشخاص مقیم خارج در صورتی که نماینده 

علیهم متعدد باشند انچه محکومخواسته یا انقضاي مهلت واخواهی در خصوص احکام غیابی خواهد بود. اما چن

ترین مدتی است که براي یکی از آنان در نظر گرفته شده باشد و نیز نظر براي تمامی آنان طوالنیدمهلت تجدی

مهلت شود،در صورتی که شخصی که حق تجدیدنظرخواهی دارد فوت نماید و یا محجور یا ورشکسته 

تصفیه در دادرسی مدنی از تاریخ ابالغ حکم به مدیرقانون آیین 337تجدیدنظر خواهی به موجب ماده 

باشد. چنانچه دادخواست تجدیدنظر خارج محجور و یا وراث شخص فوت شده، میخصوص ورشکسته و به قیم

شود.ي مرحله نخستین رد میأکننده راز مواعد قانونی تقدیم شود، به موجب قرار دادگاه صادر

خواست تجدیدنظرخواهیاددارائهصالح جهتفراد ذيا: و

توانند نمایندگان قانونی آنها میوکال یا ،قانون آیین دادرسی مدنی هریک از طرفین دعوا335به موجب ماده 

نسبت به راي صادره از دادگاه بدوي که قابلیت تجدیدنظرخواهی را داراست درخواست تجدیدنظر نمایند.

: هزینه تجدیدنظر خواهیز

هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر در خصوص 1395قانون بودجه مصوب تعرفه خدمات قضایی به موجب 

مذکور بر نیم درصدچهاروبود . قابل ذکر است که ارزش خواسته خواهدنیم درصد چهارودعاوي مالی معادل 

تقدیم دادخواست هنگامشود. همچنین در دعاوي مالی که قیمت خواسته به اخذ میمبناي میزان محکوم

ریال تمبر الصاق و )000/000/1مشخص نباشد تا زمان تعیین خواسته و صدور حکم معادل یک میلیون (
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هزینه درخواست تجدیدنظر از قرارهاي قابل تجدیدنظر در دادگاه و دیوان عالی کشور معادل .شودابطال می

مصوب 100/12397/9000امه بخش نبه موجبهمچنین .می باشد) ریال 000/300هزار (سیصد

ها، هزینه تجدیدنظرخواهی در دعاوي غیرمالی مربوط به اموال غیرمنقول، امور تجاري و شرکت04/03/1395

اسناد سجلی و امور حسبی، درخواست تأمین خواسته و دستور موقت به استثناي امور خانواده و نیز اعتراض 

در ریال می باشد. همچنین 000/200/1و سایر دعاوي  ام به آراء مراجع غیردادگستري، دعاوي قابل فرج

و تامین خواسته و دستور موقت راجع به آن (موضوع صالحیت دادگاه خانواده) دعاوي مربوط به امور خانواده 

باید توجه داشت در است. 000/000/1به استثناي دعاوي قابل فرجام هزینه تجدیدنظرخواهی معادل 

به خود هزینه علیه به نسبت محکوماء مدنی اگر محکوم علیه متعدد باشند، هر محکومخواهی از آرتجدیدنظر

علیه طی یک دادخواست کند. اما در مواردي که حکم غیر قابل تجزیه باشد و هر دو محکومپرداخت می

گردد. تجدیدنظرخواهی نمایند، فقط یک هزینه اخذ می

تجدیدنظر در امور حقوقیدادگاهترتیب رسیدگی در : هـ

رأي مرحله له/ محکومعلیهمحکومارائه دادخواست از سويمرحله تجدیدنظر مستلزم در شروع رسیدگی 

وهاي مخصوص و به زبان فارسی نوشته شده باشد دادخواست تجدیدنظر باید روي برگاست. نخستین

ت کامل هویتی تجدیدنظرخواه از قبیل نام، دادخواست دهنده آن را امضا نماید، ضمن آنکه نوشتن مشخصا

جهت و علت ،شدهخانوادگی، اقامتگاه و نیز مشخصات حکم یا قراري که از آن درخواست تجدیدنظرنام

تاریخ ابالغ حکم قابل تجدیدنظر الزامی است. در صورتی که تجدیدنظرخواه به دلیل جدیدي ،تجدیدنظرخواهی

ي آن باید ضمیمه و پیوست گردد. یا روگرفت گواهی شدهد باشد رونوشت باشد که به صورت سناستناد نموده 

خواندگان افزون بر یک نسخه باشد. تجدیدنظرخواه باید دادخواست دادخواست و پیوست آن باید به تعداد

ي نخست دادگاه تجدیدنظر یا به دفتر شعبهبدوي تجدیدنظر را در مهلت مقرر به دفتر دادگاه صادرکننده رأي 

در صورت بازداشت بودن زندانی به دفتر بازداشتگاهی که در آنجا توقیف است تسلیم نماید. با توجه به اینکه و

القاعده باید همه است دادگاه تجدیدنظر علیبدويتجدیدنظر دوباره قضاوت کردن امر و بازبینی رأي دادگاه 
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ات و اعتراضات تجدیدنظرخواه بررسی و مسائل موضوعی و حکمی مربوط به دعوا را با توجه دقیق به ایراد

چنانچه الزم باشد مورد رسیدگی مجدد قرار دهد. دادگاه تجدیدنظر نسبت به امري که به او محول شده اختیار 

هاي الزم را از قبیل تشکیل جلسه رسیدگی، صدور قرارهاي اعدادي رسیدگیتواندتام دارد. بدین معنا که می

- تواند به صورت ماهوي (رسیدگی مجدد) و هم میی در دادگاه تجدیدنظر هم میانجام دهد. بنابراین رسیدگ

اگر تصمیم دادگاه بدوي به صورت قرار رسیدگی مرحله بدوي) انجام گیرد. (بررسیتواند به صورت شکلی

پرونده براي رسیدگی ماهیتی ،دادگاه تجدیدنظرنقص از سويباشد و از آن تجدیدنظر خواهی شود در صورت

شود. اما اگر تصمیم دادگاه بدوي به صورت حکم باشد در صورت گردانده میبه دادگاه صادر کننده قرار بر

نماید وارد رسیدگی ماهیتی خواهد شد و حکم ضتجدیدنظر خواهی چنانچه دادگاه تجدیدنظر حکم را نق

تر از مرحله تواند وسیعرسیدگی مرحله تجدیدنظر نمیدیگري صادر خواهد نمود. باید توجه داشت محدوده

طرح ادعاهاي جدیدي را دربرگیرد.اشخاص جدید و نیز،نخستین باشد و موضوعات
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حقوقیامورمستندات قانونی تجدیدنظر خواهی در ـ

می باشد.28/06/1378مصوب در امور مدنی مستندات قانونی ذیل برگرفته از قانون آئین دادرسی 

هاى عمومى و انقالب در امور حقوقى قطعى است، مگر در مواردى که طبق قانون قابل آراء دادگاه-330ماده 

درخواست تجدید نظر باشد.

باشد:احکام زیر قابل درخواست تجدید نظر مى- 331ماده 

) ریال متجاوز باشد.000،3، 000در دعاوى مالى که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون (- الف

کلیه احکام صادره در دعاوى غیر مالى-ب

حکم راجع به متفرعات دعوى در صورتى که حکم راجع به اصل دعوى قابل تجدید نظر باشد.-ج

رأى آنان احکام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رأى یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتباً- تبصره

قابل درخواست تجدید نظر نیست مگر در خصوص صالحیت دادگاه یا قاضى ،قرار داده باشندرا قاطع دعوى 

صادرکننده رأى.

قرارهاى زیر قابل تجدید نظر است، در صورتى که حکم راجع به اصل دعوى قابل درخواست -332ماده 

تجدید نظر باشد:

ر شود.قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صاد- الف

قرار رد دعوى یا عدم استماع دعوا.-ب

قرار سقوط دعوا.-ج

قرار عدم اهلیت یکى از طرفین دعوا.- د

در صورتى که طرفین دعوى با توافق کتبى حق تجدید نظرخواهى خود را ساقط کرده باشند -333ماده 

اضى صادرکننده رأى.تجدید نظرخواهى آنان مسموع نخواهد بود مگر در خصوص صالحیت دادگاه یا ق

اى، دادگاه تجدید نظر مرکز همان هاى عمومى و انقالب هر حوزهمرجع تجدید نظر آراء دادگاه-334ماده 

باشد.استان مى
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اشخاص زیر حق درخواست تجدید نظر دارند:- 335ماده 

طرفین دعوى یا وکال و یا نمایندگان قانونى آنها.

اصحاب دعوا، براى اشخاص مقیم ایران بیست روز و براى اشخاص مهلت درخواست تجدید نظر-336ماده 

مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابالغ یا انقضاء مدت واخواهى است.

هرگاه یکى از کسانى که حق تجدید نظرخواهى دارند قبل از انقضاء مهلت تجدید نظر ورشکسته یا -337ماده 

ابالغ حکم یا قرار در مورد ورشکسته به مدیر تصفیه و در مورد محجور یا فوت شود، مهلت جدید از تاریخ

شود.مقام یا نماینده قانونى وارث شروع مىمحجور به قیم و در صورت فوت به وراث یا قائم

اداره حقوقی:1385/ 16/10مورخ 4197/7نظریه مشورتی 

ماه از 2اشخاص مقیم خارج از کشور ق. آ. د. م مهلت درخواست تجدیدنظر اصحاب دعوا براي 336طبق ماده 

همان قانون انجام 71و 302تاریخ ابالغ رأي یا انقضاي مهلت واخواهی است که ابالغ آن باید با رعایت مواد 

شود، مگر اینکه خوانده مقیم خارج از کشور براي دفاع وکیل انتخاب نموده باشد و دفاع توسط همان وکیل به 

لت در مرحله باالتر را نیز داشته باشد که در این صورت بر اساس تبصره ذیل عمل آمده و آن وکیل حق وکا

ها و مواعد نیز از تاریخ ابالغ به وکیل محاسبه قانون مذکور کلیه آراء باید به وکیل ابالغ شود و مهلت47ماده 

گردد.می

قیمومت و یا وصایت در دعوى اگر سمت یکى از اشخاصى که به عنوان نمایندگى از قبیل والیت یا -338ماده 

اند قبل از انقضاء مدت تجدید نظرخواهى زائل گردد، مهلت مقرر از تاریخ ابالغ حکم یا قرار به دخالت داشته

شود، شروع خواهد شد و اگر زوال این سمت بواسطه رفع حجر باشد، مهلت که به این سمت تعیین مىکسى

گردد.که از وى رفع حجر شده است شروع مىار به کسىتجدید نظرخواهى از تاریخ ابالغ حکم یا قر

متقاضى تجدید نظر باید دادخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه صادرکننده رأى یا -339ده ما

ریک از هدفتر شعبه اول دادگاه تجدید نظر یا به دفتر بازداشتگاهى که در آنجا توقیف است، تسلیم نماید.

باال باید بالفاصله پس از وصول دادخواست آن را ثبت و رسیدى مشتمل بر نام متقاضى و مراجع یادشده در
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کننده تسلیم و در روى کلیه برگهاى دادخواست طرف دعوا، تاریخ تسلیم، شماره ثبت و دادنامه به تقدیم

گردد.تجدید نظر همان تاریخ را قید کند. این تاریخ، تاریخ تجدید نظرخواهى محسوب مى

در صورتى که دادخواست به دفتر مرجع تجدید نظر یا بازداشتگاه داده شود به شرح باال اقدام و -1صره تب

دارد.دادخواست را به دادگاه صادرکننده رأى ارسال مى

چنانچه دادخواست تجدید نظر در مهلت قانونى تقدیم شده باشد، مدیر دفتر دادگاه بدوى پس از تکمیل آن، 

دارد.روز به مرجع تجدید نظر ارسال مىپرونده را ظرف دو

در صورتى که دادخواست خارج از مهلت داده شود و یا در مهلت قانونى رفع نقص نگردد، به موجب -2تبصره 

شود.قرار دادگاه صادرکننده رأى بدوى رد مى

اه تجدید نظر قطعى این قرار ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ در مرجع تجدید نظر قابل اعتراض است، رأى دادگ

است. 

دادگاه باید ذیل رأى خود، قابل تجدید نظر بودن یا نبودن رأى و مرجع تجدید نظر آن را معین -3تبصره 

نماید. این امر مانع از آن نخواهد بود که اگر رأى دادگاه قابل تجدید نظر بوده و دادگاه آن را قطعى اعالم کند، 

ر نمایدهریک از طرفین درخواست تجدید نظ

در صورتى که در مهلت مقرر دادخواست تجدید نظر به مراجع مذکور در ماده قبل تقدیم نشده -340ماده 

باشد، متقاضى تجدید نظر با دلیل و بیان عذر خود تقاضاى تجدید نظر را به دادگاه صادرکننده رأى تقدیم 

دم تقدیم دادخواست در مهلت مقرر بوده نماید. دادگاه مکلّف است ابتداء به عذر عنوان شده که موجب عمى

نماید.رسیدگى و در صورت وجود عذر موجه نسبت به پذیرش دادخواست تجدید نظر اتخاذ تصمیم مى

باشد.) مى306جهات عذر موجه همان موارد مذکور در ذیل ماده (- تبصره

در دادخواست باید نکات زیر قید شود:- 341ماده 

اقامتگاه و سایر مشخصات تجدید نظرخواه و وکیل او در صورتى که دادخواست را نام و نام خانوادگى و- 1

وکیل داده باشد.
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نام و نام خانوادگى، اقامتگاه و سایر مشخصات تجدید نظر خوانده.- 2

حکم یا قرارى که از آن درخواست تجدید نظر شده است.- 3

دادگاه صادرکننده رأى.- 4

تاریخ ابالغ رأى.- 5

ل تجدید نظرخواهى.دالئ- 6

دهنده عنوان قیمومت یا والیت یا وصایت یا وکالت یا مدیریت شرکت و امثال آن هرگاه دادخواست- 342ماده 

باشد، پیوست دادخواست نماید.را داشته باشد، باید رونوشت یا تصویر سندى را که مثبت سمت او مى

ه و در صورت متعدد بودن طرف به تعداد آنها به دادخواست و برگهاى پیوست آن باید در دو نسخ-343ماده 

عالوه یک نسخه باشد.

دهنده چه اگر مشخصات تجدید نظرخواه در دادخواست معین نشده و معلوم نباشد که دادخواست- 344ماده 

باشد یا اقامتگاه او معلوم نباشد و قبل از انقضاء مهلت، دادخواست تکمیل یا تجدید نشود، پس از کسى مى

گردد. این قرار قضاء مهلت، دادخواست یادشده به موجب قرار دادگاهى که دادخواست را دریافت نموده رد مىان

نسبت به اصحاب دعوى ظرف ده روز از تاریخ الصاق به دیوار دادگاه قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر، 

خواهد بود.

نى نسخ شده است.، به طور ضم326این تبصره به لحاظ نسخ صریح ماده - تبصره

) و مواد 341ماده (» 6«و » 5«، »4«، »3«، »2«هر دادخواستى که نکات یادشده در بندهاى -345ماده 

افتد و مدیر دفتر دادگاه بدوى ظرف دو روز از تاریخ ) در آن رعایت نشده باشد به جریان نمى343) و (342(

نده به طور کتبى اطالع داده و از روز ابالغ ده روز دهوصول دادخواست، نقائص را به طور تفصیل به دادخواست

دهد که نقائص را رفع کند و اگر محتاج به تجدید دادخواست است آن را تجدید نماید، در غیر به او مهلت مى

) اقدام خواهد شد.339) ماده (2این صورت برابر تبصره (
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دادخواست و ضمائم آن و یا پس از رفع نقص، مدیر دفتر دادگاه بدوى ظرف دو روز از تاریخ وصول -346ماده 

فرستد که ظرف ده روز از تاریخ ابالغ پاسخ یک نسخه از دادخواست و پیوستهاى آن را براى طرف دعوى مى

که پاسخى رسیده یا نرسیده باشد، پرونده را به مرجع تجدید نظر دهد، پس از انقضاء مهلت یادشده اعم از این

فرستد.مى

دید نظرخواهى از آراء قابل تجدید نظر که در قانون احصاء گردیده مانع اجراء حکم خواهد بود، تج-347ماده 

هرچند دادگاه صادرکننده رأى آن را قطعى اعالم نموده باشد مگر در مواردى که طبق قانون استثناء شده 

باشد.

جهات تجدید نظر-فصل پنجم

است:جهات درخواست تجدید نظر به قرار زیر- 348ماده 

ادعاى عدم اعتبار مستندات دادگاه.- الف

ادعاى فقدان شرائط قانونى شهادت شهود.-ب

ادعاى عدم توجه قاضى به دالئل ابرازى.-ج

ادعاى عدم صالحیت قاضى یا دادگاه صادرکننده رأى.- د

ادعاى مخالف بودن رأى با موازین شرعى و یا مقررات قانونى.- ه

تجدید نظر به استناد یکى از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد در صورت اگر درخواست - تبصره

نماید.وجود جهات دیگر، مرجع تجدید نظر به آن جهت هم رسیدگى مى

مرجع تجدید نظر فقط به آنچه که مورد تجدید نظرخواهى است و در مرحله نخستین مورد حکم -349ماده 

نماید.قرار گرفته رسیدگى مى

عدم رعایت شرائط قانونى دادخواست و یا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانونى در مرحله بدوى، -350اده م

دهنده ادخواستدموجب نقض رأى در مرحله تجدید نظر نخواهد بود. در این موارد دادگاه تجدید نظر به 

نماید. در صورت عدم اقدام و کند که ظرف ده روز از تاریخ ابالغ نسبت به رفع نقص اقدامبدوى اخطار مى



مرکز آمار و فناوري اطالعات

14صفحه 3/ 0اداره کل خدمات الکترونیک قضایی 

درخواست/دادخواست تجدیدنظرخواهیمستند

دهنده محرز نباشد دادگاه رأى صادره را نقض و قرار رد دعواى بدوى همچنین در صورتى که سمت دادخواست

نماید.را صادر مى

چنانچه دادگاه تجدید نظر در رأى بدوى غیر از اشتباهاتى از قبیل اعداد، ارقام، سهو قلم، -351ماده 

افتادگى در آن قسمت از خواسته که به اثبات رسیده اشکال دیگرى مالحظه نکند قلممشخصات طرفین و یا از 

ضمن اصالح رأى، آن را تأیید خواهد کرد.

هرگاه دادگاه تجدید نظر، دادگاه بدوى را فاقد صالحیت محلى یا ذاتى تشخیص دهد رأى را نقض - 352ماده 

دارد.و پرونده را به مرجع صالح ارسال مى

دادگاه تجدید نظر در صورتى که قرار مورد شکایت را مطابق با موازین قانونى تشخیص دهد، آن را -353ماده 

کند. در غیر این صورت پس از نقض، پرونده را براى رسیدگى ما هوى به دادگاه صادرکننده قرار تأیید مى

دهد.عودت مى

رئیس دادگاه یا به دستور او توسط یکى از قرار تحقیق و معاینه محل در دادگاه تجدید نظر توسط-354ماده 

شود و چنانچه محل اجراء قرار در شهر دیگر همان استان باشد دادگاه تجدید نظر مستشاران شعبه اجراء مى

تواند اجراء قرار را از دادگاه محل درخواست نماید و در صورتى که محل اجراء قرار در حوزه قضائى استان مى

یابت قضائى به دادگاه محل، درخواست اجراء قرار را خواهد نمود.دیگر باشد با اعطاى ن

در مواردى که مبناى رأى دادگاه فقط گواهى گواه یا معاینه محل باشد توسط قاضى صادرکننده رأى - تبصره

که گزارش مورد وثوق دادگاه باشد.انجام خواهد شد مگر این

دگاه بدوى را در مورد رد یا عدم استماع دعوى به جهت در صورتى که دادگاه تجدید نظر قرار دا-355ماده 

یادشده در قرار، موجه نداند ولى به جهات قانونى دیگر دعوى را مردود یا غیر قابل استماع تشخیص دهد، در 

نهایت قرار صادره را تأیید خواهد کرد.

که به ز جارى است مگر اینشود در مرحله تجدید نظر نیمقرراتى که در دادرسى بدوى رعایت مى-356ماده 

موجب قانون ترتیب دیگرى مقرر شده باشد.
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تواند در مرحله تجدید نظر وارد مقام قانونى آنان، کس دیگرى نمىغیر از طرفین دعوى یا قائم- 357ماده 

دارد.شود، مگر در مواردى که قانون مقرر مى

را موجه تشخیص دهد، رأى دادگاه بدوى را چنانچه دادگاه تجدید نظر ادعاى تجدید نظرخواه - 358ماده 

نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تأیید رأى، پرونده را به دادگاه بدوى نقض و رأى مقتضى صادر مى

اعاده خواهد کرد.

تواند مورد استفاده غیر طرفین تجدید نظرخواهى قرار گیرد، مگر در رأى دادگاه تجدید نظر نمى-359ماده 

ردى که رأى صادره قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت نسبت به اشخاص دیگر هم که مشمول موا

اند، تسرّى خواهد داشت.رأى بدوى بوده و تجدید نظرخواهى نکرده

هرگاه در تنظیم و نوشتن رأى دادگاه تجدید نظر، سهو یا اشتباهى رخ دهد، همان دادگاه با رعایت -360ماده 

) آن را اصالح خواهد کرد.309ماده (

باشد.تنظیم دادنامه و ابالغ آن به ترتیب مقرر در مرحله بدوى مى- 361ماده 

ادعاى جدید در مرحله تجدید نظر مسموع نخواهد بود ولى موارد زیر ادعاى جدید محسوب -362ماده 

شود:نمى

البه عین مالى که قیمت آن در مرحله مطالبه قیمت محکوم به که عین آن، موضوع رأى بدوى بوده و یا مط- 1

بدوى مورد حکم قرار گرفته است.

بها و مطالبه بقیه اقساط آن و اجرت المثل و دیونى که موعد پرداخت آن در جریان رسیدگى ادعاى اجاره- 2

بدوى، رسیده و سایر متفرعات از قبیل ضرر و زیان که در زمان جریان دعوا یا بعد از صدور رأى بدوى به 

خواسته اصلى تعلق گرفته و مورد حکم واقع نشده یا موعد پرداخت آن بعد از صدور رأى رسیده باشد.

تغییر عنوان خواسته از اجرت المسمى به اجرت المثل یا بالعکس.- 3

چنانچه هریک از طرفین دعوى دادخواست تجدید نظر خود را مسترد نمایند، مرجع تجدید نظر، - 363ماده 

نماید.دادخواست تجدید نظر را صادر مىقرار ابطال 
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در مواردى که رأى دادگاه تجدید نظر مبنى بر محکومیت خوانده باشد و خوانده یا وکیل او در -364اده م

اى هم نداده باشند رأى دادگاه تجدید یک از مراحل دادرسى حاضر نبوده و الیحه دفاعیه و یا اعتراضیههیچ

ز ابالغ واقعى به محکوم علیه یا وکیل او قابل اعتراض و رسیدگى در همان نظر ظرف مدت بیست روز پس ا

باشد، رأى صادره قطعى است.دادگاه تجدید نظر مى

باشد.) قطعى مى326آراء صادره در مرحله تجدید نظر جز در موارد مقرر در ماده (- 365ماده 



مرکز آمار و فناوري اطالعات

17صفحه 3/ 0اداره کل خدمات الکترونیک قضایی 

درخواست/دادخواست تجدیدنظرخواهیمستند

امور کیفريدریخواهبررسی مقدماتی تجدیدنظر- 2

مفهوم و ماهیت تجدیدنظر خواهیالف: 

دوباره قضاوت کردن امري است که بدواً مورد قضاوت قرار گرفته و به نوعی بازبینی اعمال به مفهومنظرتجدید

بدین معنا ،است. در نتیجه دادگاه تجدید نظر از همان اختیارات دادگاه بدوي برخوردار استنخستیندادگاه

232کند. طبق ماده نخستین، هم نسبت به امور حکمی و هم موضوعی رسیدگی و قضاوت میکه مانند دادگاه 

1378قانون آیین دادرسی کیفري 

هاي عمومی و انقالب در امور کیفري قطعی است مگر در مواردي که طبق قانون درخواست آراي دادگاه

یا قرار است مگر در قانون به آن تصریح تجدیدنظر نشده باشد. اصل بر غیرقابل تجدید بودن آرا اعم از حکم

باشد. همچنین دخالت اشخاصی غیر القاعده مجاز نمیشده باشد. طرح ادعاي جدید در مرحله تجدیدنظر علی

باشد، مگر قانون در این خصوص تصمیم دیگري اتخاذ نماید.از اصحاب دعواي مرحله نخستین مجاز نمی

يآراء قابل تجدیدنظر در امور کیفرب: 

جرایم تعزیري درجه خصوص در هاي کیفري به جز آراء دادگاهقانون آیین دادرسی کیفري427طبق ماده 

و نیز جرایم مستلزم پرداخت دیه یا ارش، در صورتی که میزان یا جمع آنها کمتر از یک دهم دیه 1هشت

اعم از محکومیت، این ماده آراء قابل تجدیدنظر 2قابل تجدیدنظرخواهی می باشند.  طبق تبصره کامل باشد.

درخواست واخواهی وقوفی تعقیب، اناطه و تعویق صدور حکم است. همچنین قرار رد برائت یا قرارهاي منع و م

ر مواردي که رأي دادگاه د. رأي راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشدیا تجدیدنظر خواهی در صورتی که 

هرگاه یکی از جنبه هاي مذکور قابل تجدیدنظر باشد توام با محکومیت به پرداخت دیه، ارش یا ضرر و زیان 

هاي مجازات باشد جنبه هاي دیگر رأي نیز به تبع آن حسب مورد قابل تجدیدنظر است. در مورد جایگزین

اولیه است. باید توجه داشت که مالك قطعی بودن یا قابل نظر همان مجازات قانونیحبس معیار قابلیت تجدید

قدي تا ده میلیون ریال و شالق تا ده ضربه می باشد.جرم تعزیري درجه هشت شامل حبس تا سه ماه، جزاي ن- 1
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در تجدیدنظر بودن رأي مجازات قانونی است نه مجازات مقرر در دادنامه و اجرا شدن یا نشدن حکم تاثیري 

قانون آیین دادرسی 445طبق ماده همچنین موضوع ندارد، بنابراین حکم تعلیقی نیز قابل تجدیدنظر است. 

اء صادره از دادگاه اطفال و نوجوانان قابل تجدیدنظر است.کیفري کلیه آر

جهات تجدیدنظرخواهی: ج

قانون آیین دادرسی کیفري  جهات تجدیدنظر را به شرح ذیل احصاء کرده است.434ماده 

زمان الف: ادعاي عدم اعتبار ادله و مدارك استنادي شود. بنابراین اگر دادگاه به قانونی استناد کرده که در 

اعتباري آن است رأي قابل اقامه دعوا منسوخ بوده یا به سندي استناد کرده است که تجدیدنظرخواه مدعی بی

کند مستندات حکمی یا موضوعی باشد. تجدیدنظر است در این خصوص تفاوتی نمی

450ب: ادعاي عدم صالحیت دادگاه صادر کننده رأي یا وجود یکی از جهات رد دادرس شود. طبق ماده

قانون آیین دادرسی کیفري هر گاه رأي توسط دادگاهی که صالحیت ذاتی یا محلی ندارد صادر شود، از موارد 

تجدیدنظر خواهی است در این خصوص دادگاه تجدیدنظر استان رأي را نقض می نماید و پرونده را به مرجع 

همچنین ایراد مذکور باید ظرف مهلت مقرر نماید. صالح ارسال و مراتب را به دادگاه صادرکننده رأي اعالم می

تسلیم دادگاه شود و ایراد رد دادرس باید تا قبل از صدور رأي به عمل آید. البته ذکر این نکته ضروري است 

که حق تجدیدنظر خواهی در خصوص عدم صالحیت دادگاه یا موارد رد دادرس قابل اسقاط نخواهد بود.

م توجه قاضی به ادله ابرازي ادعا شود. در این مورد باید توجه داشت عدم ج: مخالفت رأي با قانون و نیز عد

تواند از موجبات نقض حکم بدوي باشد که آن دلیل در اثبات ادعا مؤثر باشد. توجه به دلیل در صورتی می
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خواهیمرجع تجدیدنظر: د

حسب مورد به دفتر دادگاه صادرکننده قانون آین دادرسی کیفري، درخواست تجدیدنظر باید 439مطابق ماده 

این قانون درخواست 446رأي نخستین یا تجدیدنظر یا دفتر زندان تسلیم شود. همچنین طبق ماده 

تجدیدنظر از دادگاه اطفال و نوجوانان نیز به دفتر دادگاه صادرکننده حکم یا دفتر دادگاه تجدیدنظر استان یا 

ح و تربیت نگهداري شود، درخواست به دفتر کانون اصالح و تربیت چنانچه طفل یا نوجوان در کانون اصال

شود.تسلیم می

خواهیتجدیدنظرلت مه: ح 

قانون آیین دادرسی کیفري مهلت درخواست تجدیدنظر براي اشخاص مقیم ایران بیست روز و 431طبق ماده 

مهلت واخواهی است. بنابراین چنانچه براي اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابالغ رأي یا انقضاي 

علیه قبل از انقضاي مدت واخواهی تقاضاي تجدیدنظرخواهی نماید این امر به منزله اسقاط حق محکوم

یدنظر خارج از مهلت مقرر تقدیم شود و درخواست کننده عذر موجهی دباشد. هرگاه تقاضاي تجواخواهی می

نماید و در صورت موجه شناختن دا به عذر عنوان شده رسیدگی میعنوان نماید، دادگاه صادر کننده رأي ابت

قانون 3178کند این جهات در ماده د آن را صادر می2آن، قرار قبولی درخواست و در غیر این صورت قرار ر

تصریح شده است. همچنین با توجه به مقررات کلی دادرسی مدنی هر گاه محکوم علیه آیین دادرسی کیفري

متهم مکلف است در موعد مقرر حاضر شود و اگر نتواند باید عذر موجه خود را اعالم کند. جهات زیر عذر موجه محسوب مى شود:-178ماده - 3
نرسیدن یا دیر رسیدن احضاریه به گونه اى که مانع از حضور شود.-لفا

و بیمارى سخت والدین، همسر یا اوالد وى که مانع از حضور شود.بیمارى متهم - ب
همسر یا یکى از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم فوت شود.- پ
ابتالء به حوادث مهم از قبیل بیمارى هاى واگیردار و بروز حوادث قهرى مانند سیل و زلزله که موجب عدم امکان تردد گردد.- ت
باشد.متهم در توقیف یا حبس - ث
سایر مواردى که عرفاً به تشخیص بازپرس عذرموجه محسوب مى شود.-ج

اید در سایر موارد، متهم مى تواند براى یک بار پیش از موعد تعیین شده، بازپرس را از علت عدم حضور خود مطلع سازد و موافقت وى را أخذ نم- تبصره
تحقیقات، تا سه روز مهلت را تمدید کند.که در این مورد، بازپرس مى تواند در صورت عدم تأخیر در
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ر رأي و قبل از ابالغ آن محجور شود یا فوت کند، رأي باید در مورد محجور به قیم و در مورد پس از صدو

شود. متوفی به وراث ابالغ شود و مهلت تجدیدنظر از تاریخ ابالغ رأي به آنها در نظر گرفته می

تجدیدنظرخواهی درخواست ارائهصالح جهت : افراد ذيو

دادرسی کیفري اشخاص ذیل حق درخواست تجدیدنظرخواهی دارند.قانون آیین 433به موجب ماده 

-علیه وکیل یا نماینده قانونی ويمحکوم

شاکی یا مدعی خصوصی یا وکیل یا نماینده قانونی آنان-

و یا عدم تناسب مجازاتانون دادستان از جهت برائت متهم، عدم انطباق رأي با ق-

: هزینه تجدیدنظرخواهی ز

مقرر داشته است تجدیدنظرخواهی کیفري با پرداخت هزینه دادرسی 4آیین دادرسی کیفري436مادهمطابق

تعرفه هاي گیرد. هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر خواهی از احکام کیفري مطابق با مقرر صورت می

تجدیدنظرخواهی نسبت به همچنیناست. )هزار ریال000/200(1395مصوب بودجه سال خدمات قضایی 

اگر ت هزینه دادرسی امور حقوقی است.ضرر و زیان ناشی از جرم مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخ

تجدیدنظرخواهی نمایند باید یک ،یا درخواستتعدد باشند و در ضمن یک دادخواست متقاضیان تجدیدنظر م

د بدهند هرکدام باید هزینه جداگانه بپردازند. اگر هاي متعدها یا درخواستهزینه بپردازند اما اگر دادخواست

تجدیدنظرخواه زندانی باشد حسب مورد از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر در امري که به موجب 

گردد.آن زندانی است، معاف می

گیرد و نسبت به تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی طرفین راجع به جنبه کیفري رأي با درخواست کتبی و پرداخت هزینه دادرسی مقرر صورت می-4
رسی مدنی استضرر و زیان ناشی از جرم، مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی مطابق قانون آیین داد

تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی محکوم علیه  نسبت به محکومیت کیفري و ضرر و زیان ناشی از جرم به صورت توأمان، مستلزم پرداخت هزینه -تبصره 
دادرسی در امر حقوقی و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است.
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دادگاه تجدیدنظر در امور کیفريدر: ترتیب رسیدگیهـ

تجدیدنظرخواه باید حسب مورد درخواست یا دادخواست تجدیدنظر خود را به دفتر دادگاه صادر کننده رأي 

نخستین یا تجدیدنظر یا دفتر زندان تسلیم کند. دفتر دادگاه یا زندان مکلف است بالفاصله آن را ثبت و 

تحویل ثبت به تقدیم کننده رسیدي مشتمل بر نام تجدیدنظرخواه و طرف دعواي او، تاریخ تسلیم و شماره 

تاریخ مزبور تاریخ که ،همان شماره و تاریخ را در دادخواست یا درخواست تجدیدنظر قید نمایدو دهد 

شود. دفتر دادگاه تجدیدنظر استان یا زندان مکلف است بالفاصله یا پس از رفع تجدیدنظرخواهی محسوب می

ها ق آ.د.ك پرونده448نماید. مطابق ماده میستان ارسال پرونده را حسب مورد به دادگاه تجدیدنظر ا،نقص

تجدیدنظر استان به ترتیب در دفتر کل یا در صورت تأسیس واحد رایانه و رعایت پس از وصول به دادگاه

شود و با رعایت ترتیب شعب دادگاه به وسیله مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی در این واحد ثبت می

تان یا معاون او یا یکی از رؤساي شعب به انتخاب وي با رعایت تخصص شعب و ترتیب رئیس دادگستري اس

شود. پس از ارجاع پرونده اي دارند، ارجاع میاي در حوزه قضایی که سامانه رایانهوصول از طریق سامانه رایانه

جویز قانون. دادگاه به ترتیب علیه اخذ و به شعبه دیگر ارجاع نمود مگر به تشعبه مرجوعاز توان پرونده را نمی

کند، مگر در مواردي که رسیدگی خارج از نوبت ضروري رسیدگی میو ها را به نوبت بررسی پرونده،وصول

باشد. 



مرکز آمار و فناوري اطالعات

22صفحه 3/ 0اداره کل خدمات الکترونیک قضایی 

درخواست/دادخواست تجدیدنظرخواهیمستند

قوانین و مقررات مربوط به تجدیدنظرخواهی در امور کیفري

باشد.می1392مواد قانونی ذیل برگرفته از قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 

متهم مکلف است در موعد مقرر حاضر شود و اگر نتواند باید عذر موجه خود را اعالم کند. جهات -178ماده 

زیر عذر موجه محسوب مى شود:

نرسیدن یا دیر رسیدن احضاریه به گونه اى که مانع از حضور شود.- الف

حضور شود.بیمارى متهم و بیمارى سخت والدین، همسر یا اوالد وى که مانع از-ب

همسر یا یکى از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم فوت شود.-پ

ابتالء به حوادث مهم از قبیل بیمارى هاى واگیردار و بروز حوادث قهرى مانند سیل و زلزله که موجب -ت

عدم امکان تردد گردد.

متهم در توقیف یا حبس باشد.-ث

رموجه محسوب مى شود.سایر مواردى که عرفاً به تشخیص بازپرس عذ-ج

در سایر موارد، متهم مى تواند براى یک بار پیش از موعد تعیین شده، بازپرس را از علت عدم حضور - تبصره

خود مطلع سازد و موافقت وى را أخذ نماید که در این مورد، بازپرس مى تواند در صورت عدم تأخیر در 

تحقیقات، تا سه روز مهلت را تمدید کند.

غیرقطعیآراءکلیهازتجدیدنظردرخواستبهرسیدگیبرايصالحمرجعاستانتجدیدنظردادگاه-426ماده

هرمرکزدراستانتجدیدنظردادگاه. باشدکشورعالیدیوانصالحیتدرمواردیکهدرجزاستکیفري

.میشودتشکیلمستشاردوعضویتوالبدلعلیدادرسیارئیسحضوربا، استان

دادگاهدرموردحسب، شودمیمحسوبقطعیکهزیرموارددرجزکیفريدادگاههايآراء-427ماده

:استفرجامقابلکشورعالیدیواندریاوتجدیدنظرقابلقضائیحوزههماناستانتجدیدنظر

.باشدهشتدرجهتعزیريجرائم- الف

.باشدکاملدیهدهمیکازکمترآنهاجمعیامیزانکهدرصورتی، ارشیادیهپرداختمستلزمجرائم-ب
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23صفحه 3/ 0اداره کل خدمات الکترونیک قضایی 

درخواست/دادخواست تجدیدنظرخواهیمستند

.استاولیهقانونیمجازاتهمان، تجدیدنظرقابلیتمعیار، حبسجایگزینهايمجازاتمورددر-1تبصره

تعویقواناطه، تعقیبموقوفیومنعقرارهايیا، برائت، محکومیتازاعم، تجدیدنظرقابلآراء-2تبصره

رأيکهاستحکماینمشمولدرصورتی، تجدیدنظرخواهییاواخواهیدرخواستردقرار. استحکمصدور

.باشدخواهیتجدیدنظرقابل، دعوياصلبهراجع

تعزیریاوابدحبس، عضوقطع، حیاتسلبآنهاقانونیمجازاتکهجرائمیدربارهصادرهآراء- 428ماده

علیهمجنیکاملدیهثلثآنهادیهمیزانکهجسمانیتمامیتعلیهعمديجنایاتواستباالتروچهاردرجه

کشورعالیدیواندرخواهیفرجامقابل، مطبوعاتیوسیاسیجرائمدربارهصادرهآراءواستآنازبیشیا

.است

یکیهرگاه، استزیانوضرریاارش، دیهپرداختبهمحکومیتباتوأمدادگاهرأيکهموارديدر-429ماده

قابلموردحسب، آنتبعبهنیزرأيدیگرهايجنبه، باشدفرجامیاتجدیدنظرقابلمزبورهايجنبهاز

.استفرجامیاتجدیدنظر

، کنندساقطراخودخواهیفرجامیاتجدیدنظرحقکتبیتوافقبادعويطرفینکهصورتیدر-430ماده

.نیستمسموع، رأيصادرکنندهقاضییادادگاهصالحیتخصوصدرجزآنانخواهیفرجامیاتجدیدنظر

برايوروزبیستایرانمقیماشخاصبرايفرجاموتجدیدنظردادخواستیادرخواستمهلت-431ماده

.استواخواهیمهلتانقضايیارأيابالغتاریخازماهدوکشورازخارجمقیماشخاص

عذرکنندهدرخواستوشودتقدیممقررمهلتازخارج، فرجامیاتجدیدنظرتقاضايهرگاه-432ماده

، آنشناختنموجهصورتدرومینمایدرسیدگیاوعذربهابتداءرأيکنندهصادردادگاه، کندعنوانموجهی

مادهدرکهاستهمانموجهعذرجهات. میکندصادرراآنردقراراینصورتغیردرودرخواستقبولیقرار

.استشدهمقررقانوناین) 178(

:دارندفرجامیاتجدیدنظردرخواستحقزیراشخاص- 433ماده

اوقانونینمایندهیاوکیل، علیهمحکوم–الف
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24صفحه 3/ 0اداره کل خدمات الکترونیک قضایی 

درخواست/دادخواست تجدیدنظرخواهیمستند

آنانقانونینمایندهیاوکیلیاوخصوصیمدعییاشاکی- ب

مجازاتتناسبعدمیاوقانونبارأيانطباقعدم، متهمبرائتجهتازدادستان-پ

:استزیرشرحبهتجدیدنظرخواهیجهات- 434ماده

دادگاهاستناديمداركیاادلهاعتبارعدمادعاي- الف

قانونبارأيبودنمخالفادعاي-ب

دادرسردجهاتازیکیوجودیارأيصادرکنندهدادگاهصالحیتعدمادعاي-پ

ابرازيادلهبهدادگاهتوجهعدمادعاي-ت

جهتوجودصورتدر، آیدعملبهمادهایندرمذکورجهاتازیکیاستنادبهتجدیدنظرخواهیاگر- تبصره

.میشودرسیدگیهمآنبه، دیگر

فرجامیاتجدیدنظرخواهیموردآنچهبهنسبتفقطکشورعالیدیوانواستانتجدیدنظردادگاه- 435ماده

.میکندرسیدگی، استشدهصادررأيآنبهنسبتوواقعخواهی

وکتبیدرخواستبارأيکیفريجنبهبهراجعطرفینخواهیفرجامیاخواهیتجدیدنظر- 436ماده

دادخواستتقدیممستلزم، جرمازناشیزیانوضرربهنسبتوگیردمیصورتمقرردادرسیهزینهپرداخت

.استمدنیدادرسیآیینقانونمطابقدادرسیهزینهپرداختو

جرمازناشیزیانوضرروکیفريمحکومیتبهنسبتعلیهمحکومخواهیفرجامیاتجدیدنظرخواهی- تبصره

.نیستمدنیدادرسیآیینتشریفاترعایتوحقوقیامردردادرسیهزینهپرداختمستلزم، توأمانبهصورت

زیانوضرردعوايدادرسیهزینهپرداختازاعسارمدعی، خواهفرجامیاتجدیدنظرخواههرگاه- 437ماده

.میکندرسیدگینوبتازخارجادعاءاینبهنخستینرأيصادرکنندهدادگاه، شودجرمازناشی

مرحلهدادرسیهزینهپرداختازموردحسب، باشدزندانیخواهفرجامیاتجدیدنظرخواههرگاه-438ماده

.میگرددمعاف، استزندانیآنموجببهکهامريدرفرجامیاتجدیدنظر
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25صفحه 3/ 0اداره کل خدمات الکترونیک قضایی 

درخواست/دادخواست تجدیدنظرخواهیمستند

دادگاهدفتربهراخوددادخواستیادرخواست، موردحسببایدخواهفرجامیاتجدیدنظرخواه- 439ماده

راآنبالفاصلهبایدزندانیادادگاهدفتر. کندتسلیمزنداندفتریاوتجدیدنظریانخستینرأيصادرکننده

ثبتشمارهوتسلیمتاریخ، اودعوايطرفوخواهفرجامیاتجدیدنظرخواهنامبرمشتملرسیديوکندثبت

تاریخ. کنددرجفرجاموتجدیدنظردرخواستیادادخواستدرراتاریخوشمارههمانوبدهدکنندهتقدیمبه

استمکلفزندانیااستانتجدیدنظردادگاهدفتر. میشودمحسوبخواهیفرجامیاتجدیدنظرتاریخمزبور

.کندارسالنخستینرأيصادرکنندهدادگاهبهراآنبالفاصله، فرجامیاتجدیدنظرتقاضايثبتازپس

صادرکنندهدادگاهدفتر، گیردصورتمقررمهلتدرخواهیفرجامیاخواهیتجدیدنظرصورتیکهدر- تبصره

عالیدیوانیااستانتجدیدنظردادگاهبه، موردحسبراپرونده، نقصرفعازپسیابالفاصله، نخستینرأي

.کندمیارسالکشور

، باشدقانونیشرایطازیکیفاقدخواهیفرجامیاتجدیدنظرخواهیدادخواستیادرخواستهرگاه- 440ماده

اخطارواعالمدهندهدادخواستیاکنندهدرخواستبهآنرانقایص، روزدوظرف، نخستیندادگاهدفترمدیر

صورتنقصرفع، مقررمهلتدرچنانچه. کندرفعرامذکورنقایص، ابالغتاریخازروزدهظرفتامیکند

مدیر، شودتقدیمقانونیمهلتازخارجفرجامیاتجدیدنظردادخواستیادرخواستکهصورتیدرونگیرد

اعتراضقابلموردحسبقراراین. کندصادررامقتضیقرارتارساندمیدادگاهرئیسنظربهراپرونده، دفتر

.استکشورعالیدیوانیاواستانتجدیدنظردادگاهدر

، کندمستردرافرجامیاتجدیدنظردادخواستیادرخواستخواهفرجامیاتجدیدنظرخواههرگاه-441ماده

. میکندصادررافرجامیاتجدیدنظردادخواستابطالیادرخواستردقرار، نخستینرأيصادرکنندهدادگاه

دادخواستابطالیادرخواستردقرار، باشدشدهارسالفرجامیاتجدیدنظرمرجعبهپروندهچنانچه

درخواست، حالهردر. میشودصادرکشورعالیدیوانیااستانتجدیدنظردادگاهتوسطفرجامیاتجدیدنظر

.نیستپذیرفته، مجددفرجامیاتجدیدنظردادخواستیا
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26صفحه 3/ 0اداره کل خدمات الکترونیک قضایی 

درخواست/دادخواست تجدیدنظرخواهیمستند

تجدیدنظردرخواستصادرهحکمازدادستانکهصورتیدرتعزیريهايمحکومیتتمامدر-442ماده

، حکمصادرکنندهدادگاهبهرجوعباتجدیدنظرخواهیمهلتپایانازپیشمیتواندعلیهمحکوم، باشدنکرده

. کندمجازاتتخفیفتقاضايونمایدمستردراتجدیدنظردرخواستیااسقاطراخودتجدیدنظرخواهیحق

تعیینمجازاتچهارمیکتاورسیدگیموضوعبهدادستانحضورباالعادهفوقوقتدردادگاه، اینصورتدر

.استقطعیدادگاهحکماین. میکندکسرراشده

.استقطعی، میشودصادرتجدیدنظرمرحلهدرکهآرائی- 443ماده

ازشعبهاي، نوجوانانواطفالدادگاهتصمیماتوآراءازتجدیدنظردرخواستبهرسیدگیمرجع- 444ماده

تعیینقضائیهقوهرئیسابالغباوقانونایندرمقررشرایطبامطابقکهاستاستانتجدیدنظردادگاه

، نوجوانانواطفالجرائمبهرسیدگیویژهیککیفريدادگاهتصمیماتوآراءازخواهیفرجاممرجع. میگردد

.استکشورعالیدیوان

.استتجدیدنظرخواهیقابلمواردتمامیدرنوجوانانواطفالدادگاهآراء- 445ماده

دادگاهدفتربهمیتوانرانوجوانانواطفالدادگاهتصمیماتوآراءازتجدیدنظردرخواست-446ماده

نگهداريتربیتواصالحکانوندرنوجوانیاطفلچنانچهیااستانتجدیدنظردادگاهدفتریاحکمصادرکننده

.نمودتسلیمتربیتواصالحکانوندفتربهمیشود

یاولییانوجوانتوسطمیتواندنوجوانانواطفالدادگاهتصمیماتوآراءازتجدیدنظردرخواست- 447ماده

رادادگاهتصمیماتوآراءهرگاهنیزدادستان. آیدعملبهآنانوکیلیاونوجوانیاطفلقانونیسرپرست

وضرربهمربوطحکمازفقطمیتواندخصوصیمدعی. نمایدتجدیدنظردرخواستمیتواندبداندقانونمخالف

.کندخواهیتجدیدنظرپروندهکردنبایگانیقراریاوتعقیبتعلیقیاموقوفییامنعقراریابرائتیازیان

استانتجدیدنظردادگاهرسیدگیکیفیت- دومفصل

تأسیسصورتدریاکلدفتردرترتیببهاستانتجدیدنظردادگاهبهوصولازپسهاپرونده-448ماده

شعبترتیبرعایتباوشودمیثبتواحدایندرالکترونیکیدادرسیبهراجعمقرراترعایتورایانهواحد
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27صفحه 3/ 0اداره کل خدمات الکترونیک قضایی 

درخواست/دادخواست تجدیدنظرخواهیمستند

رعایتباويانتخاببهشعبرؤسايازیکییاواومعاونیااستاندادگستريکلرئیسوسیلهبه، دادگاه

ارجاع، دارندايرایانهسامانهکهقضائیهايحوزهدرايرایانهسامانهطریقازوصولترتیبوشعبتخصص

.شودمی

، قانونموجببهکهموارديدرمگر، کندمیرسیدگینوبتبههاپروندهوصولترتیببهدادگاه- 449ماده

.باشدضرورينوبتازخارجرسیدگی

صادرکنندهدادستاندرخواستبا، شودعمومیاحساساتشدندارجریحهموجبکهجرائمیبه-تبصره

.میشودرسیدگینوبتازخارج، استانتجدیدنظردادگاهموافقتوکیفرخواست

یکیبهنوبتبهیاومیکندتهیهراآنجامعگزارشوبررسیراارجاعیهايپرونده، شعبهرئیس-450ماده

بررسیوآنجریانمتضمنکهراپروندهگزارش، عضواین. دهدمیارجاعاستانتجدیدنظردادگاهاعضاياز

خالصه. کندمیقرائتدادگاهجلسهدروتهیه، استآنقانونیجهاتوتجدیدنظرخواهیخصوصدرکامل

:نمایدمیتصمیماتخاذزیرشرحبهدادگاهسپسوشودمیدرجپروندهدرگزارشاین

صادرکنندهدادسراينزدراپروندهوکندمیصادرنقصرفعقرار، باشدناقصتحقیقاتکهصورتیدر- الف

بدونراآن،استاننظرتجدیددادگاهدستورانجامازپستافرستدمیرأيکنندهصادردادگاهیاکیفرخواست

.نمایدتحقیقاتانجامبهمبادرتخودتواندمیتجدیدنظردادگاهیاوکنداعادهنظراظهار

صادرمقرراتمطابققرارونباشدضروريدیگراقداماتیاتحقیقاتوباشدقرارنوعازصادرهرأيهرگاه-ب

دادگاهعلتهربهچنانچهوشودمیاعادهقرارکنندهصادردادگاهبهپروندهوتأییدراآن، باشدشده

آنوشودمیاعادهقرارصادرکنندهدادگاهبهرسیدگیبرايپرونده، باشدداشتهنقضبهعقیدهتجدیدنظر

.کندرسیدگینوبتازخارجاستمکلف، دادگاه

رارأي، استانتجدیدنظردادگاه، شودصادرنداردمحلییاذاتیصالحیتکهدادگاهیتوسطرأيهرگاه-پ

.میکنداعالمرأيصادرکنندهدادگاهبهرامراتبوارسالصالحمرجعبهراپروندهونقض
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درخواست/دادخواست تجدیدنظرخواهیمستند

شموللحاظبهیانبودهجرم، ثبوتفرضبهشدهمحکومآنارتکاباتهامبهمحکومعلیهکهعملیاگر-ت

.میکندصادرمقتضیرأي، نباشدتعقیبقابلمتهمقانونیجهاتسایریاوعمومیعفو

احضارورسیدگیوقتتعییندستوربالفاصلهتجدیدنظردادگاه، فوقبندهايدرمزبورمواردازغیردر-ث

یاشوندحاضرشخصاًتوانندمیطرفین. کندمیصادراستضروريحضورشانکهرااشخاصیتماموطرفین

.نیسترسیدگیازمانعوکیلمعرفیعدمیاحضورعدمحالهردر. کنندمعرفیوکیل

، استطرفیناحضارووقتتعیینمستلزم، استانتجدیدنظردادگاهدررسیدگیکهموارديدر- 451ماده

) 300(مادهرعایتباوويدادیارانیامعاونانازیکییااستانمرکزشهرستاندادستانحضوربارسیدگی

:میشودانجامزیرترتیببهقانوناین

دادگاهاعضايازیکیتوسطشدهانجاماقداماتوتحقیقاتوپروندهگزارشقرائت- الف

آناندفاعیاتاستماعومستشاریارئیستوسططرفینازتحقیقوالزمسؤاالتطرح-ب

لزومصورتدرمطلعانوشهودازاطالعکسب- پ

یامتهمدفاعیاتآخرینوخصوصیمدعییاشاکیاظهاراتاستماعواونمایندهیادادستانعقیدهاظهار-ت

آنانوکالي

مستشارانازیکیتوسطاوتعیینبایادادگاهرئیستوسطمحلیتحقیقومحلمعاینهقرار-452ماده

استانتجدیدنظردادگاه، باشداستانمرکزقضائیحوزهازخارج، قراراجرايمحلچنانچه. میشوداجراءشعبه

قضائیحوزهدرقراراجرايمحلدرصورتیکهوکنددرخواستمربوطمحلدادگاهازراقراراجرايمیتواند

.نمایدقراراجرايدرخواست، محلنخستیندادگاهبهقضائینیابتاعطايبا، باشددیگرياستان

بهرااواعزامدستور، بداندالزماستزندانیکهراشخصیحضور، استانتجدیدنظردادگاههرگاه- 453ماده

بامیتوانددادگاه، باشددیگريمحلدربازداشتگاهیازندانچنانچه. میکندصادربازداشتگاهیازندانمسؤول

تاموقتطوربهزندانیمتهمکهدهددستور، استزندانیوينظرتحتمتهمکهقضائیمرجعموافقتکسب

.شودنگهداريدادگاهمحلنزدیکزنداندررسیدگیپایان
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29صفحه 3/ 0اداره کل خدمات الکترونیک قضایی 

درخواست/دادخواست تجدیدنظرخواهیمستند

مطابقاستانتجدیدنظردادگاهدرترتیباتسایرورأيصدور، ادلهبهرسیدگی، جلب، احضار- 454ماده

.استنخستینمرحلهمقرراتوقواعد

اتخاذزیرشرحبهدادرسیختماعالمورسیدگیجلسهتشکیلازپساستانتجدیدنظردادگاه- 455ماده

:میکندتصمیم

رارأيباشدشدهصادرقانونطبقوپروندهدرموجودادلهمطابقتجدیدنظرخواهیموردرأيهرگاه- الف

.میکنداعادهرأيصادرکنندهدادگاهبهراپروندهوتأیید

رامتهمبرائت، دلیلهربه، استانتجدیدنظردادگاهیانباشدتعقیبقابلقانونیجهاتبهمتهمهرگاه-ب

درخواستعلیهمحکومهرچند، میکندصادرمقتضیرأيونقضراتجدیدنظرخواستهرأي، کنداحراز

.میشودآزادفوريدادگاهدستوربه، باشدزندانیعلیهمحکومچنانچهوباشدنکردهتجدیدنظر

، قانونیمستندومبانیذکرواستداللبادهدتشخیصقانونمخالفراتجدیدنظرخواستهرأيچنانچه- پ

.میکندرأيانشاي، ماهیتدرونقضراآن

ازدرجهايبهمذکورتشریفاتآنکهمگر، نیسترأينقضموجب، دادرسیتشریفاترعایتعدم- تبصره

.شودرأياعتباري- بیموجبکهباشداهمیت

باتأمینقراریاباشدنشدهأخذتأمینمتهمازوشودتجدیدنظردرخواستصادرهرأيازهرگاه-456ماده

بهیارأساًاقتضاءصورتدراستانتجدیدنظردادگاه، نباشدمتناسبخصوصیمدعیزیانوضرروجرم

قطعیتصمیماینوکندمیأخذمتناسبتأمین، متهمیاوخصوصیمدعییاشاکی، دادستاندرخواست

.است

تطبیق، مجازاتمیزانونوعتعیینیاطرفینمشخصاتتعییننظرازتجدیدنظرخواستهرأياگر-457ماده

، رأياساسبهکهباشداشتباهیمتضمن، آننظیرموارديیاوخسارتیابهمحکوماحتساب، قانونباعمل

دادگاهبهراالزمتذکروکندمیتأییدراآنواصالحرارأي، استانتجدیدنظردادگاه، نسازدواردلطمه

.دهدمینخستین
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درخواست/دادخواست تجدیدنظرخواهیمستند

حکمدرمقررتربیتیوتأمینیاقداماتیاتعزیريمجازاتنمیتوانداستانتجدیدنظردادگاه-458ماده

، قانونیجهاتبرخالفنخستینحکمدرمقررمجازاتکهموارديدرمگر، کندتشدیدراتجدیدنظرخواسته

قراردادستانیاوشاکیخواهیتجدیدنظرموردامراینوداشتهمقررقانونکهباشدمیزانیحداقلازکمتر

قانونکهمجازاتیحداقلتعیینبهنسبت، حکمتصحیحبااستانتجدیدنظردادگاه، مواردایندر. باشدگرفته

.میکنداقدام، استداشتهمقرر

اساستأییدضمن، بداندمجازاتتخفیفمستحقراعلیهمحکوم، استانتجدیدنظردادگاههرگاه-459ماده

تجدیدنظرتقاضايعلیهمحکومهرچند، دهدتخفیفقانونحدوددررااومجازاتمستدلنحوبهمیتواندحکم

.باشدنکرده

امکانعدمصورتدروجلسههماندر، رسیدگیختمازپساستمکلفاستانتجدیدنظردادگاه- 460ماده

موجبمقررمهلتدررأيصدورازتخلف. کندرأيانشاي، هفتهیکظرفحداکثروفرصتاولیندر

.استچهاردرجهتاانتظامیمحکومیت

هیچدراووکیلیاومتهموباشدمتهممحکومیتبراستانتجدیدنظردادگاهرأيکهموارديدر-461ماده

رأي، باشدندادههماعتراضیهیادفاعیهالیحهونبودهحاضرتجدیدنظرونخستیندادرسیمراحلازیک

دررسیدگیوواخواهیقابل، اووکیلیامتهمبهواقعیابالغازپسروزبیستظرفاستانتجدیدنظردادگاه

.استقطعی، میشودصادرمرحلهایندرکهرأیی. استدادگاههمان



مرکز آمار و فناوري اطالعات

31صفحه 3/ 0اداره کل خدمات الکترونیک قضایی 

درخواست/دادخواست تجدیدنظرخواهیمستند

نحوه ثبت
تجدیدنظرخواهیالکترونیکی
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32صفحه 3/ 0اداره کل خدمات الکترونیک قضایی 

درخواست/دادخواست تجدیدنظرخواهیمستند

به صورت الکترونیکیدادخواست / درخواست تجدیدنظرخواهینحوه ثبت - 3

شود، ثبت و ارسال قضایی انجام میاز دیگر خدمات الکترونیک قضائی که از طریق سامانه خدمات الکترونیک 

خدمات قابل ارائه به منظور ثبت تجدیدنظرخواهی از این دادخواست / درخواست تجدیدنظرخواهی است. 

طریق شامل:

ثبت دادخواست / درخواست تجدیدنظرخواهی

احراز هویت

 تائید و نهایی کردن

پرداخت هزینه

پیگیري دادخواست / درخواست تجدیدنظرخواهی

الذکر در دفاتر خدمات الکترونیک قضائی، به استثناي پرداخت هزینه، مستلزم احراز تمامی خدمات فوقارائه 

باشد. بدین منظور متصدي دفتر باید اصل مدارك شناسایی شخص شامل (کارت ملی و شناسنامه و هویت می

یت وي را احراز نماید. متقاضی مدارك اثبات وکالت و یا نماینده بودن) را از متقاضی دریافت نموده و هو

تواند هر فردي اعم از حقیقی و حقوقی باشد.می

هاي انجام شده در خصوص روند ثبت تقاضاي تجدیدنظرخواهی موارد ذیل جهت تکمیل و با توجه به بررسی

درخواست اندازي آن به صورت الکترونیک استخراج گردید. تکمیل این موارد در سیستم جهت ثبت و ارسال راه

باشد.الزامی می

اطالعات دادنامه بدوي(شماره دادنامه بدوي / شماره پرونده / تاریخ صدور دادنامه بدوي)- 1

)موضوع خواستهاطالعات خواسته (- 2

اطالعات تجدیدنظرخواه -3

اطالعات تجدیدنظرخوانده- 4

اطالعات وکیل- 5
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33صفحه 3/ 0اداره کل خدمات الکترونیک قضایی 

درخواست/دادخواست تجدیدنظرخواهیمستند

اطالعات نماینده- 6

، تحقیقات و معاینه و مطلعین، درخواست جلب نظرکارشناسهادت شهوداستعالم، شدرخواست دالیل (- 7

)سایر دالیل و مستنداتوشماره پرونده استنادي ،محلی

شرح خواسته تجدیدنظرخواهی- 8

پیوست منضمات- 9

آماده سازي جهت دریافت وجه-10

محاسبه و دریافت هزینه-11

ارسال نهایی به مرجع قضایی-12
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34صفحه 3/ 0اداره کل خدمات الکترونیک قضایی 

درخواست/دادخواست تجدیدنظرخواهیمستند

نحوه ثبت دادخواست / درخواست تجدیدنظرخواهی از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی-

دادخواست/ ،در این روش متقاضی پس از انتخاب دفتر خدمات قضایی با ارائه مدارك و منضمات مورد نیاز

از شخص نمایند. متصدي دفتر، مدارك و اطالعات مربوط رادرخواست تجدیدنظرخواهی خود را مطرح می

دریافت نموده و اقدام به تکمیل اطالعات مربوط به راي بدوي، اطالعات خواسته، تجدیدنظرخواه، 

تجدیدنظرخوانده، وکیل / نماینده (درصورت وجود)، شرح خواسته تجدیدنظر نموده، سپس دالیل و منضمات 

ینه دادرسی متصدي دفتر از الذکر و محاسبه هزنماید. پس از وارد نمودن تمامی اطالعات فوقرا ثبت می

رساند و پس از پرداخت هزینه دادرسی به مرجع درخواست نهایی شده، چاپ تهیه نموده و به تأیید شخص می

نماید. صالح رسیدگی کننده به درخواست، ارسال می
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درخواست/دادخواست تجدیدنظرخواهیمستند

ورود به درگاه خدمات الکترونیک قضایی-3- 1
ابتدا پس از ورود به سامانه براي ورود به سامانه خدمات الکترونیک قضایی کاربر می بایست 

.adliran.ir)٣www.sakha( کلیک نماییم.2یا 1لینک در قسمت سامانه جدید دفاتر خدمات قضایی بر روي

و روي گزینه ورود به سامانه نمودهکاربر می بایست جهت ثبت دادخواست نام کاربري و رمز عبور خود را وارد 
کلیک نماید.
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36صفحه 3/ 0اداره کل خدمات الکترونیک قضایی 

درخواست/دادخواست تجدیدنظرخواهیمستند

نماید.را انتخاب میتجدیدنظرخواهی گزینه ورا انتخاب "ارائه و پیگیري دادخواست"سپس گزینه مربوط به 
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37صفحه 3/ 0اداره کل خدمات الکترونیک قضایی 

درخواست/دادخواست تجدیدنظرخواهیمستند

دادخواست/درخواست تجدیدنظرخواهیتقدیم - 2-3
کلیک نموده "تقدیم تجدیدنظر"بایست  ابتدا روي کلید خواهی میجهت تقدیم و ثبت دادخواست تجدیدنظر

و سپس مطابق فهرست مراحل که در صفحه نمایش داده شده است اقدام نمود. این مراحل به ترتیب روند 
نمایش داده می شود   به رنگ سبز و با عالمت ثبت قابل انتخاب می باشند یعنی مراحلی که
نمایش داده می شود غیر فعال است که پس از تکمیل  قابل انتخاب و مراحل دیگر که با عالمت  

جهت شدن مراحل  مورد نیاز  این مراحل نیز به رنگ سبز درآمده و قابل انتخاب می گردد.  همچنین 
کد رهگیري دادخواست/ نظرخواهیتجدیدست/ درخواست دادخواپیگیري، ارجاع و اصالح، مشاهده مجدد

کلیک می نماییم. که خالصه اي از وضعیت "جستجو"درخواست مورد نظر وارد شده و بر روي کلید 
دادخواست / درخواست در سمت چپ صفحه نمایش داده می شود. با توجه به اینکه جهت تکمیل فرآیند ثبت 

در باالي "بازگشت به فهرست مراحل"ن صفحه انتخاب شود کلید بایست این مراحل در ایدادخواست می
صفحه نمایش داده می شود تا کاربر پس از تکمیل هر مرحله با انتخاب این کلید به صفحه ذیل منتقل شود. 
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درخواست/دادخواست تجدیدنظرخواهیمستند

تجدیدنظرخواهیسمت متقاضی- 3- 3

را مطرح شخصاً تجدیدنظرخواهی«گزینه نمایدمتقاضی، خود اقدام به ثبت تقاضادر این مرحله چنانچه فرد 
باید یکی از ،نمایدنماید. اما اگر به عنوان وکیل یا نماینده اقدام به ثبت درخواست را انتخاب می» می نمایم

را مراحلیهمچنین در ذیل هر سمت نماید. را انتخاب » به عنوان نماینده«یا » به عنوان وکیل«هاي گزینه
.نمایش داده شده استدادخواست/ درخواست خود تکمیل نماید،که متقاضی باید جهت ثبت 
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درخواست/دادخواست تجدیدنظرخواهیمستند

راي بدوي - 4-3
در این صفحه اطالعات مربوط به دادنامه شامل؛ شماره دادنامه بدوي، شماره پرونده، تاریخ صدور دادنامه 

) و دادگستري محل صدور رأي  توسط کاربر تکمیل 01/01/1394(تاریخ باید به صورت کامل براي مثال (
م به و اطالعات مربوط به نوع شود. سپس با فشردن کلید بازیابی اطالعات شعبه صادر کننده رأي ، مبلغ محکو

بازخوانی و به صورت خودکار نمایش داده )سمپ(دادنامه (حکم / قرار)، از سیستم مدیریت پرونده قضایی 
می شود.
به": با توجه به درخواست متقاضی، مبلغ نمایش داده شده در فیلد نکته قابل تغییر است. "مبلغ محکوم
باشد پس از بررسی دادنامه توسط کاربر به نوع دادنامه که شامل حکم و قرار می: اطالعات مربوط بهنکته

صورت دستی قابل اصالح می باشد. این بررسی و تعیین نوع دادنامه ( حکم/ قرار) از حیث محاسبه هزینه 
دادرسی داراي اهمیت می باشد. 

بدون اعسار، پرونده سابقه اعسار دارد و اعسار با در نظر گرفتن اعسار از هزینه دادرسی باید یکی از سه گزینه، 
، مبلغ هزینه دادرسی در مرحله "بدون اعسار"همراه با درخواست تجدیدنظر انتخاب شود. با انتخاب گزینه 

هنگامی انتخاب             "پرونده سابقه اعسار دارد"گردد. گزینه تجدیدنظر خواهی محاسبه و از متقاضی دریافت می
متقاضی در مرحله بدوي دادخواست اعسار از هزینه دادرسی را مطرح نموده و معسر شناخته شده شود کهمی

است و می خواهد از حکم اعسار خود در مرحله تجدیدنظرخواهی نیز  استفاده نماید.  با انتخاب این گزینه  
مربوط به آن باید توسط شود،که اطالعات فیلد هاي شماره دادنامه اعسار و تاریخ صدور آن نمایش داده می

کاربر وارد شود.
در فرض، پرونده سابقه اعسار دارد، پس از ورود اطالعات مربوط به دادنامه بدوي و دادنامه اعسار           نکته :

می بایست کلید بازیابی انتخاب شود تا اعسار متقاضی در سیستم لحاظ شود. 
چنانچه متقاضی در مرحله بدوي دادخواست اعسار نداده باشد یا مورد قبول واقع نشده باشد و بخواهد به همراه 

شود. در انتخاب می"خواسته اعسار همراه با تجدیدنظر است"دادخواست تجدیدنظر خود اعسار نیز بدهد گزینه 
ون ارجاع ارسال می شود تا وي نسبت به                                این فرض به صورت همزمان ابتدا دادخواست اعسار به کارتابل معا

دادخواست تجدیدنظرخواهی نیز به صورت خودکار در دفتر     و پرونده اقدام نماید تشکیل 
تجدیدنظرخواهی/ فرجام خواهی ثبت می شود تا اقدامات الزم در شعبه  انجام پذیرد.  

اع دادخواست اعسار در کارتابل معاون ارجاع با توجه به اینکه شعبه صادرکننده الزم به ذکر است هنگام ارج
رأي  بر اساس اطالعات دادنامه از سیستم مدیریت پرونده هاي قضایی ( سمپ) بازیابی و در فیلد شعبه مرجوع 

یماً به شعبه الیه نمایش داده می شود و توسط معاون ارجاع نیز قابل تغییر نمی باشد دادخواست اعسار مستق
صادر کننده راي ارسال می شود. 
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فرض هاي مختلف اعسار در تجدیدنظرخواهی:
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موضوع خواسته تجدیدنظر-3- 5
ده است، از سامانه مدیریت                         هایی که متقاضی در مرحله بدوي مطرح نمودر این صفحه عناوین خواسته

که نسبت به آن اعتراض هاییتواند خواستهمیمتقاضی که شودقضایی بازیابی و نمایش داده میهاي پرونده 
اي چند خواسته داشته باشد و متقاضی بخواهد نسبت به بعضی از آن ها دارد را انتخاب نماید. چنانچه دادنامه

نماید. هایی که به آن اعتراض ندارد را حذف تجدیدنظرخواهی نماید می تواند خواسته
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تجدیدنظرخواه-3- 6
بازیابی )سمپ( اشخاص پرونده در مرحله بدوي از سیستم مدیریت پرونده هاي قضایی در این قسمت نام 

در فیلدهاي مورد با انتخاب نام متقاضی اطالعات مربوط به آن کهشودصفحه نمایش داده میباالي در و 
شود. پس از انتخاب خواه صرفاً از میان اشخاص پرونده بدوي نمایش داده میتجدید نظرنظر قرار می گیرد.

هایی که اطالعات مربوط بایست حذف شود. قسمتتجدیدنظرخواه از میان اشخاص پرونده، سایر افراد می
به آنها بازیابی نشده است می بایست توسط کاربر تکمیل شود.  الزم به ذکر است در این قسمت پس از 

ب متقاضی، استعالم از ثبت احوال ضروري است در غیر اینصورت در مرحله آماده سازي خطایی مبنی انتخا
بر اینکه استعالم  انجام نشده است نمایش داده می شود و امکان آماده سازي و ادامه روند ثبت وجود 

جدداً بازیابی نخواهد داشت. دقت در هنگام ثبت اشخاص پرونده ضروري است در غیر اینصورت اطالعات م
شود. چنانچه در انتخاب تجدیدنظرخواه اشتباهی صورت گیرد امکان اصالح و و اطالعات قبلی پاك می

فیلدهاییافزودن دوباره وجود ندارد بنابراین باید مجدداً اطالعات دادنامه وارد شده و بازیابی صورت گیرد. 
.بایست اطالعات آن وارد شودمیباشند و حتماً شده است، اجباري میمشخصعالمت * با که

تجدیدنظرخواه د تعداچنانچه 
بیش از یک نفر باشد با کلیک بر  

نما و راست روي کلیدهاي چپ
نما لیست اشخاص پرونده قابل 

رؤیت است.
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تجدیدنظرخوانده- 7-3
بازیـابی و  )سـمپ (اشخاص پرونده در مرحله بدوي از سیستم مدیریت پرونده هاي قضایی در این قسمت نام 

در فیلـدهاي  اطالعـات مربـوط بـه آن    تجدیدنظرخواندهبا انتخاب نام کهشودصفحه نمایش داده میباالي در 
نشـده اسـت مـی    هایی که اطالعات مربوط به آنهـا بازیـابی   الزم به ذکر است قسمتمورد نظر قرار می گیرد.

شود که خوانده صرفاً از میان اشخاص پرونده بدوي نمایش داده میبایست توسط کاربر تکمیل شود. تجدید نظر
بایست حذف شود. دقت در هنگام ثبت اشخاص پرونده ضـروري اسـت در   پس از انتخاب، اسامی سایر افراد می

شـود. چنانچـه در انتخـاب تجدیدنظرخوانـده     مـی غیر اینصورت اطالعات مجدداً بازیابی و اطالعات قبلی پـاك  
اشتباهی صورت گیرد امکان اصالح و افزودن دوباره وجود ندارد بنابراین باید مجدداً اطالعات دادنامه وارد شده 

بایست اطالعـات آن  و حتماً میبودهشده است، اجباري مشخصعالمت * با فیلدهایی و بازیابی صورت گیرد.
وارد شود.
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لوکی- 8-3
نماید الزم است تا اطالعات وي به صـورت  تجدیدنظرخواهی را ارائه /درخواستکه وکیل، دادخواستدر صورتی

توان از کلید افزودن استفاده نمـود. بـراي   کامل در این بخش وارد شود. در صورت وجود بیش از یک وکیل می
کلیــدد  و سـپس بــا فشـردن   ورود اطالعـات وکـال کافیســت شـماره پروانــه وکالـت و شــماره ملـی درج شــو     

استعالم از پایگاه داده وکال ضروري است در شود.اطالعات وکیل از پایگاه داده وکال فراخوانی می» بروزرسانی«
شـود و  غیر اینصورت در مرحله آماده سازي خطایی مبنی بر اینکه استعالم  انجام نشده است نمایش داده مـی 

هایی که اطالعات مربوط به وجود نخواهد داشت. الزم به ذکر است قسمتامکان آماده سازي و ادامه روند ثبت 
آنها بازیابی نشده است می بایست توسط کاربر تکمیل شود. کاربر در این مرحله می بایست وکالتنامه وکیل را 

سـی  از حیث وکالت داشتن براي طرح دعوا در مرحله تجدیدنظرخواهی و ابطال تمبر مالیاتی در این مرحله برر
بایسـت اطالعـات آن وارد   باشـند و حتمـاً مـی   شده است، اجباري میمشخصعالمت * که با فیلدهایی نماید. 

شود.
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نماینده- 9-3
بایسـت ابتـدا نـوع    نمایـد. مـی  که شخصی به عنوان نماینده دادخواست تجدیدنظرخواهی را تقـدیم  در صورتی

در ایـن  مربوط بـه آن را  نماینده را از باالي صفحه از میان وصی، ولی، قیم و غیره انتخاب و در ادامه اطالعات 
استعالم از ثبت احوال ضروري است در غیر اینصورت در مرحله آماده سـازي  . نمایدبخش به صورت کامل وارد 

سازي و ادامـه رونـد ثبـت    شود و امکان آمادهنمایش داده میخطایی مبنی بر اینکه استعالم  انجام نشده است
-توان از کلید افزودن استفاده نمود. الزم به ذکردر صورت وجود بیش از یک نماینده میوجود نخواهد داشت. 

بایست اطالعات آن وارد شود.باشند و حتماً میشده است، اجباري میمشخصعالمت * با است فیلدهایی 
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شرح-3- 10
- موجود در سیستم تنظیم میتجدیدنظرخواهی بر اساس کلیشهدرخواستدادخواست/در این قسمت متن 

ارائه نماید.مورد نظر خود راتواند متنگردد. در غیر این صورت، متقاضی می
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دالیل - 11-3
پس از انتخاب دالیـل جهـت   نماید.تواند یک یا چند مورد را به عنوان دلیل انتخاب در این مرحله متقاضی می

را انتخاب نمایـد تـا بـه صـفحه فهرسـت      "بازگشت به فهرست مراحل"ادامه روند ثبت، کاربر می بایست کلید 
مراحل جهت ادامه ثبت دادخواست/ درخواست منتقل شود. 

آنهـا درخواسـت    با انتخاب درخواست استعالم فیلدي نمایش داده می شود که باید در آن نـام مراجعـی کـه از    
استعالم شده است ذکر گردد. همچنین با انتخاب شهادت شهود و مطلعین می بایست اسـامی شـهود و آدرس   

خواه قبالً دعوایی را طرح نموده باشد که در ارتباط آنها در فیلد نمایش داده شده درج شود. چنانچه تجدیدنظر
ستناد نموده است  نیز در فیلدي کـه در مقابـل شـماره    با دادخواست فعلی باشد  شماره پرونده اي که به آن  ا

پرونده استنادي نمایش داده می شود درج می شود. در صورت داشتن دالیـل و مسـتندات دیگـر  بـا انتخـاب      
گزینه سایر دالیل و مستندات می توان دالیل و مستندات مورد نظر را در فیلدي که در صفحه نمایش داده می 

شود درج نمود. 



مرکز آمار و فناوري اطالعات

48صفحه 3/ 0اداره کل خدمات الکترونیک قضایی 

درخواست/دادخواست تجدیدنظرخواهیمستند

منضمات-12-3
شود. همچنین در در صفحه منضمات باید مدارك مورد نیاز اسکن و فایل مربوطه در این صفحه پیوست 

به عنوان نماینده/ وکیل دادخواست را ارائه نماید باید مدارك مثبت سمت او نیز تجدیدنظرخواهصورتی که 
ها مراحل ذیل را به ترتیب طی نماید. یا حذف پیوستجهت ثبت پیوستمتقاضی می بایست پیوست شود. 

- ابتدا از فیلد نوع پیوست، مدرك مورد نظر را انتخاب و اطالعات آن پیوست را در فیلدهاي مربوطه وارد می- 1

می توان تعداد صفحات مورد نظر جهت پیوست نمودن را  همچنین با کلیک روي عالمت      نماییم.
تعیین نمود.

1
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ــپس روي - 2 نماییم تـا نـام پیوسـت در    کلیک می» ثبت و ویرایش پیوست«کلید ســ
فایل مورد نظر را انتخـاب مـی نمـاییم     شود ، پس از آن با کلیک روي عالمـت   جدول ثبت

تا پیوست ضمیمه شود که پس از ضمیمه شدن ، پیغـامی  کلیک نموده کلید آپلود فایل روي سپس 
و عنوان ضـمایم و تعـداد   شوددر صفحه نمایش داده می"با موفقیت ثبت گردیدپیوست مورد نظر"مبنی بر  

شود. چنانچه حجم پیوست مورد نظر بیش نمایش داده می"وضعیت پیوست"آنها در باالي صفحه و ذیل فیلد 
از حد مجاز تعیین شده بیشـتر  picture.jpgحجم پیوست"از حجم مجاز تعیین شده باشد اخطاري مبنی بر 

بایسـت  ظاهر می شود که در این فرض می"کیلو بایت ارسال نمایید200لطفا دوباره با حجم کمتر از ،است
هـا بـر اسـاس وضـعیت (همـه/ تاییـد       حجم پیوست را کاهش داده و مجدداً فایل را بارگذاري نمـود. پیوسـت  

.شده/تایید نشده ) قابلیت مرتب سازي را دارند
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در جدول پیوست ها، پیوست مورد نظر بایست با کلیک بر عالمـت  جهت حذف پیوست ابتدا می- 3
پیوست را حذف نموده و  را انتخاب نموده در قسمت پـایین صـفحه ابتـدا بـا کلیـک بـر روي  عالمـت       
کلیک نموده تا پیوست به طور کلی از جدول حذف شود. پـس   ــت     ــر روي عالم ــدول ب ــپس در ج س

را انتخـاب نمایـد تـا بـه صـفحه      "بازگشت به فهرست مراحـل "بایست کلید کاربر میاري پیوست ها، از بارگذ
فهرست مراحل جهت ادامه ثبت دادخواست/ درخواست منتقل شود. 

 نکته قابل ذکر در این مرحله این است که حجم فایل هایی که می بایست ضمیمه گردد بسته به نوع

 نکته قابل ذکر در این مرحله این است که حجم فایل هایی که می بایست ضمیمه گردد بسته به نوع
کیلوبایت پیش بینی شده است.500تا 200پیوست بین 

1

2

3
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وجهسازي جهت دریافت آماده-3- 13

بازگشت بـه  "درخواست با کلیک روي کلید جهت آماده سازي دادخواست/پس از افزودن پیوست دادخواست،
ست مراحل منتقل و با انتخاب مرحله آماده سازي جهت دریافـت وجـه صـفحه    به صفحه فهر"ست مراحلفهر

"آماده سازي جهت دریافت وجه"سازي جهت دریافت وجه بر روي کلید شود. براي آمادهذیل نمایش داده می
در انتهاي صفحه کلیک می نماییم در صورتی که آماده سازي انجام شود پیغامی مبنی بر اینکه آماده سازي با 
موفقیت انجام شده است نمایش داده می شود. اما چنانچه در مراحـل قبلـی اسـتعالم از ثبـت احـوال صـورت       

باشند سیستم اخطار داده و آمـاده سـازي انجـام نخواهـد شـد.      نگرفته باشد یا منضمات اجباري پیوست نشده 
بنابراین جهت انجام آماده سازي و ادامه روند ثبت دادخواست می بایست اقدام به رفع نقص مطابق اخطارهاي 

نمایش داده شده  نمود.
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چاپ  دادخواست - 3- 14

شکل زیر، ظاهر شده و دفتـر از دادخواسـت / درخواسـت    در ادامه صفحه چاپ دادخواست / درخواست مطابق 
نماید.مربوطه چاپ تهیه می
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55صفحه 3/ 0اداره کل خدمات الکترونیک قضایی 

درخواست/دادخواست تجدیدنظرخواهیمستند

اخذ امضاي الکترونیکی - 15-3

براي دانلود اینبتدا برنامه سمپ یار دانلود شود.در این قسمت جهت اخذ امضاي الکترونیک می بایست  ا

ابتدا بر روي لینک مربوطه که در تصویر با رنگ قرمز مشخص شده است کلیک می نماییم. برنامه 
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56صفحه 3/ 0اداره کل خدمات الکترونیک قضایی 

درخواست/دادخواست تجدیدنظرخواهیمستند

جهت save fileبا کلیک بر روي لینک مورد نظر پنجره ذیل نمایش داده می شود که می بایست گزینه 

ذخیره نمودن برنامه انتخاب شود پس از دانلود برنامه ي سمپ یار باید فایل دانلود شده  را در یک پوشه ي 

قرار داده شود.\:Dمشخص و در درایوي مثال درایو 
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57صفحه 3/ 0اداره کل خدمات الکترونیک قضایی 

درخواست/دادخواست تجدیدنظرخواهیمستند

اجراي فایل (نصب پس از طی مراحل فوق فایل برنامه سمپ یار را از پوشه ي مورد نظر اجرا کرده که پس از 

برنامه ) آیکن سبز رنگ       در قسمت پایین نوار ابزار ویندوز (مثل شکل زیر) ظاهر می گردد.
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58صفحه 3/ 0اداره کل خدمات الکترونیک قضایی 

درخواست/دادخواست تجدیدنظرخواهیمستند

شخص مورد نظر "انتخاب تجدیدنظرخواه یا وکیل/نماینده"س از نصب برنامه جهت اخذ امضاء ابتدا از قسمت پ کلیک می نماییم تا نام شخص "نمایش اشخاص جهت ثبت امضاء" را انتخاب، سپس روي کلید 
مورد نظر در جدول نمایش داده شود سپس روي عالمت    در قسمت درج امضاء کلیک کرده تا پنجره اي به 

، درخواست "افت امضاءارسال درخواست به دستگاه جهت دری"شکل ذیل ظاهر شود سپس با کلیک روي گزینه 
الزم به ذکر است در هر بار راه اندازي سیستم این به دستگاه جهت دریافت امضاء به شکل ذیل ارسال می شود. 

باید اجرا شود.برنامه مجددا
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59صفحه 3/ 0اداره کل خدمات الکترونیک قضایی 

درخواست/دادخواست تجدیدنظرخواهیمستند

محاسبه و دریافت هزینه- 16-3

درخواست با کلیک روي دادرسی دادخواست/جهت پرداخت هزینه ، سازي جهت دریافت وجهآمادهپس از 
را "محاسبه و دریافت هزینه"کلید بازگشت به فهرست مراحل به صفحه فهرست مراحل منتقل و مرحله 

اي که متقاضی براي میزان هزینهکلیک کرده تا "محاسبه هزینه"کلید رويدر این صفحهنماییم. انتخاب  می
به صورت خودکار هزینه دادرسی و تعرفه خدمات قضاییدازد، به تفکیکباید بپر/درخواستدادخواستارائه

را انتخاب                     "پرداخت هزینه از طریق دستگاه کارتخوان"ي پرداخت هزینه سپس در قسمت نحوه. شودمشخص 
کنیم.کلیک می"پرداخت هزینه"می نماییم و در نهایت جهت دریافت هزینه روي کلید 
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60صفحه 3/ 0اداره کل خدمات الکترونیک قضایی 

درخواست/دادخواست تجدیدنظرخواهیمستند

ادخواستنهایی و ارسال دثبت - 3- 17
درخواسـت بـا کلیـک روي کلیـد بازگشـت بـه       جهت ثبت نهایی دادخواسـت/ پس از دریافت هزینه دادرسی،

را انتخـاب مـی   "ثبت نهایی و ارسال دادخواست "فهرست مراحل به صفحه فهرست مراحل منتقل و مرحله 
اي نمایش داده خواهد شد. در این صفحه خالصهبه شکل زیر "ثبت نهایی و ارسال دادخواست"صفحه نماییم.

از دادخواست به منظور کنترل نهایی، آورده شده است.
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61صفحه 3/ 0اداره کل خدمات الکترونیک قضایی 

درخواست/دادخواست تجدیدنظرخواهیمستند

با کلیک بر کلید تایید احراز هویت و ارسال به واحد قضایی پیغامی مبنی بر اینکه آیا دادخواست احراز هویت 
تایید، پیغام آیا مدارك و مستندات برابر اصل دکمه شود که با فشردن شده است؟ در صفحه نمایش داده می

تایید نهایی دفتر، مبنی بر ارسال الکترونیکی "تایید و ارسال"شده است؟ ظاهر می شود که با کلیک بر کلید 
شعبه صادرکننده رأي درخواست به دادخواست/جع قضایی مورد نظر دریافت ودادخواست/ درخواست به مر

ارسال خواهد شد. 
باید توجه داشت که پس از این مرحله امکان تغییري در دادخواست وجود نخواهد داشت.

در پایان ثبت و ارسال دادخواست/ درخواست، متصدي دفتـر، رسـیدي مبنـی بـر ثبـت و ارسـال دادخواسـت        
گیري ثبت دادخواسـت/  نماید. کد رهقضایی به متقاضی ارائه میظرخواهی در دفتر خدمات الکترونیکتجدیدن

درخواست به منظور پیگیري، در این رسید درج شده است.


