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مقدمه

ترین راه حل یک دعوا از مسیر یک دادرسی مناسب و عادالنه با لحاظ تضمینات الزم دالنهابهترین و عدبی تردی

نماید تا منصفانه بودن دادرسی ایجاب میگردد.ل و بی طرف حاصل میهی مستقبراي طرفین دعوا، در دادگا

که به حکم غیابی اعتراض نماید. ضمن اینکه متهم در صورت غیبت در جلسه دادرسی، این حق را داشته باشد 

ادگاه متهم در د، حق حضوراصلی آنو یکی از متفرعاتدفاعیمهمترین مبناي این حق، اصل رعایت حقوق 

استنادي یرا متهم براي دفاع از خویش باید از اظهارات شاکی و مقامات قضایی مطلع گشته و از ادله . زدباشمی

تواند جریان دادرسی را به ضرر متهم رقم بزند، که در این و ایجاد مانع در این زمینه میاتهام وارده آگاهی یابد 

و اعتراض به حکم صادره باید به عنوان واخواهیحق بنابراینصورت نقض حقوق او به حساب خواهد آمد. 

بخشی از فرآیند دادرسی عادالنه و به عنوان یک اصل مهم مورد قبول قرار گیرد.
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واخـواهی در امـور حقــوقی
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خواهی درامور حقوقیوابررسی مقدماتی -1

در امور حقوقیواخواهی لف: مفهوم و ماهیت ا

وجود دارد.استثنایییاالعاده اولیه و فوقیاعادي کلی اعتراض، اعتراض دو طریقهاگاهبراي اعتراض به آراي داد

اعتراض ثالث و اقدام از اکم و اعاده دادرسی، اعتراض به آراي محواخواهی و تجدیدنظر از طرق اولیه و عادي

گردد.میمحاکم محسوبالعاده اعتراض به آرايفوقاز طرقخاص،ریاست قوه قضاییه تحت شرایطی یقطر

و در مفهوم به گیري آمده استواخواهی در لغت به معناي اعتراض است و اعتراض به معناي ایراد گرفتن، خرده

صادر شده در دادگاه ويی که در غیاب غایب نسبت به حکمعلیه (خوانده) که محکومشودی گفته میدعوای

نماید.اعتراض می،است

در امور حقوقیاهیواخوب: آراي قابل 

دادگاه مقانون آیین دادرسی مدنی حک303ماده اصل بر این است که احکام حضوري هستند، به موجب 

حضوري است مگر اینکه خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و 

صدور حکم غیابی مشروط به آن . بنابراینغ واقعی نشده باشدبه طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد یا اخطاریه ابال

ثانیاً بطور از جلسات دادگاه حاضر نشده باشد. در هیچ یک اوالًاست که خوانده یا وکیل یا نماینده قانونی وي 

یکی از هر سه شرط ذیل باید با هم باشند و اگراخطاریه ابالغ واقعی نشده باشد.کتبی دفاع ننموده باشد و ثالثاً 

سه شرط رعایت نشود، حکم حضوري خواهد بود، 

بنابراین قرارهاي صادر از .تواند موضوع حکم غیابی قرار گیردتنها احکام صادره از دادگاه میباید توجه داشت

شوند. همچنین حکم دادگاه نسبت به خواهان همواره حضوري است و دادگاه در هر صورت حضوري محسوب می

که خوانده دعوا شود یابی صادر شود. یعنی زمانی حکم غیابی صادر میغتواند حکم انده میفقط نسبت به خو

.حقی شودحقی شود و رأي به ضررش واقع شود واال اگر با جمع شرایط خواهان محکوم به بیمحکوم به بی

افعی ردر امور تها تنها شود. احکام دادگاهعلیه واقع گردد، حکم غیابی محسوب نمییعنی خواهان محکوم
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تواند غیابی باشد چراکه خوانده به نمیقاعدتاًهاي امور حسبی تصمیم،تواند حضوري یا غیابی محسوب شودمی

گردد. زیرا قید ذیل رأي باید "غیابی"قید ،معناي خاص وجود ندارد. اگر حکم به صورت غیابی صادر شود

رغم گاهی اوقات ممکن است در مرحله نخستین علیاحکام است."دنحضوري بو"که بیان گردید اصل همانطور 

صورتغیبت خوانده و عدم دفاع او حکم علیه خواهان صادر شود. با توجه به اینکه حکم علیه خواهان در هر 

ي آن قابل که با توجه به نوع دعوا یا میزان خواستهدر صورتی که در دعوایی شود، محسوب میحضوري 

علیه نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نماید، این احتمال وجود دارد که دادگاه تجدیدنظر اشد و محکومتجدیدنظر ب

دعواي نخستین یعنی تجدیدنظرخوانده را محکوم نماید. چنانچه ي حکم نخستین را فسخ و خوانده

الً تشکیل شده نیز تجدیدنظرخوانده به دادخواست تجدیدنظر پاسخ نداده و در جلسه دادگاه تجدیدنظر که احتما

که در هیچ یک از ودي مرحله نخستین صادر شحالی علیه خواندهو حکم دادگاه تجدیدنظر در حاضر نشود

قانون آیین دادرسی مدنی364این صورت به موجب ماده نخستین دفاعی ننموده است. در تجدیدنظر و مراحل 

او قابل اعتراض و علیه یا وکیل عی به محکومرأي دادگاه تجدیدنظر ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ واق

باشد، رأي صادره قطعی است. حقوق و تکالیف واخواه و واخوانده در رسیدگی در همان دادگاه تجدیدنظر می

طرح اعتراض به حکم غیابی و پاسخ اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان نیز همان است که در اعتراض به حکم 

غایب، پس از گذشتن مهلت واخواهی نسبت به حکمی علیه محکومچنانچه ه است.غیابی مرحله نخستین آمد

تجدیدنظرخواهی کرد، شکایت کند ولی عنوان دادخواست و دعواي شکایت خود را به جاي توان از آنکه می

3تبصره آنکه تأخیر واخواهی او مبتنی بر عذر موجهی باشد. به استناد، بیدخواهی واخواهی تعیین کنتجدیدنظر

تقدیم دادخواست خارج از مهلت یاد شده بدون عذر « دارد: که مقرر میقانون آیین دادرسی مدنی 306ماده 

باید تجدیدنظرخواهی » موجه قابل رسیدگی در مرحله تجدیدنظر برابر مقررات مربوط به آن مرحله باشد.

اه تجدیدنظر فرستاده شود.تبادل لوایح، جهت رسیدگی به دادگمحسوب شده و پس از رفع نقص و
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آثار واخواهی در امور حقوقیج:

که بر روند اجراي حکم و اصحاب دعواي واخواهی نیز ز طرق شکایت ماهوي و عادي است واخواهی یکی ا

. این اثرات عبارتند از:استتاثیرگذار

سبت به واخواه و واخوانده فقط نشود: بدین مفهوم که رأیی که پس از رسیدگی واخواهی صادر میاثر نسبی-

نخواهد شد مگر اینکه رأي صادره اند، کرده یا طرف واخواهی قرار نگرفتهمؤثر است و شامل کسانی که واخواهی ن

قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت نسبت به افرادي که مشمول حکم غیابی بوده ولی واخواهی 

د نیز تسري خواهد داشت.اناند یا طرف واخواهی قرار نگرفتهنکرده

عی و حکمی که داشته با توجه به واخواهی، اختالف با تمامی مسائل موضوطرحبدین مفهوم که با : اثر انتقالی -

. شودمنتقل میاز مرحله قبلی (رسیدگی غیابی) به مرحله واخواهیاعتراضات و دالیل واخواه

ثر تعلیقی است. بدین مفهوم که تا پایان مهلت واخواهی صدور : واخواهی مانند تجدیدنظر داراي ااثر تعلیقی -

ممنوع است و چنانچه در مهلت واخواهی شده باشد تا روشن شدن نتیجه واخواهی متوقف دستور اجراي حکم 

و دستور اجراي حکم غیابی تفاوتی بین ابالغ واقعی یا ابالغ قانونی شود. در خصوص اثر تعلیقی واخواهی می

اي صادر شده باشد که با توجه به نوع دعوا یا ندارد. باید توجه داشت که اگر حکم غیابی در پروندهحکم وجود 

میزان خواسته آن قابل تجدیدنظر باشد، اجراي حکم تا انقضاي مهلت تجدیدنظر و در صورت تجدیدنظرخواهی 

ماند.شن شدن نتیجه تجدیدنظر معلق خواهدتا رو

ی در صورتی که واخواهی پس از اجراي حکم مدنقانون آیین دادرسی 307ده به موجب ما: جبران خسارت -

خواهان بدوي ملزم به جبران خسارت ناشی از اجراي حکم غیابی .غیابی مطرح و حکم به نفع واخواه صادر شود

. دعوا و اثبات ارکان مسئولیت مدنی است. مطالبه خسارت در این خصوص مستلزم اقامه نسبت به واخواه است

واخوانده) ارائه حکم صادره از مرحله واخواهی، که قطعی –تقصیر خوانده دعوا (خواهان بدويالبته در اثبات

کند.شمرده شود کفایت می
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در امور حقوقیخواهی وامهلت : د
شود، قطع نظر از مالی بودن و غیرمالی بودن و با هر نصاب ریالی قابل اعتراض و حکمی که غیابی صادر می

هاي قانون آیین دادرسی دادگاه306علی االصول طبق ماده یدگی در همان دادگاه صادر کننده رأي است. رس

ه صورت واقعی یا قانونی بنظر از آنکه حکم عمومی و انقالب در امور مدنی مهلت واخواهی از احکام غیابی صرف

خارج از کشور اقامت دارند دو ماه از تاریخ ابالغ شده باشد، براي افراد مقیم ایران بیست روز و براي کسانی که 

در اما در صورتی که حکم واخواهی به صورت واقعی ابالغ شده باشد..ابالغ واقعی یا ابالغ قانونی خواهد بود

علیه غایب خارج از مهلت مزبور دادخواست واخواهی تقدیم کند، دادگاه قرار رد دادخواست صورتی که محکوم

. حال چنانچه حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد با توجه به بند الف ماده نمایدواخواهی را صادر می

همین قانون در مهلت مقرر (بیست روز یا دو ماه) قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر است که رأي 3321

گردد تا براي مینظر پرونده به دادگاه نخستین بردنماید در صورت فسخ قرار در مرجع تجدیقطعی صادر می

علیه محکومدر صورتی که حکم به صورت غیابی ابالغ شده باشد رسیدگی واخواهی اقدامات الزم صورت گیرد. 

قانونی از مدعی شود که با ابالغ علیه محکوماما چنانچه،تواند خارج از مهلت مقرر واخواهی نمایدنیز اصوالً نمی

از قبیل مرضی که مانع از حرکت است، فوت یکی 2یکی از معاذیر موجههیا به واسطهمفاد حکم آگاه نشده است 

قرارهاى زیر قابل تجدید نظر است، در صورتى که حکم راجع به اصل دعوى قابل درخواست تجدید نظر باشد:-332ماده - 1
قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شود.-فال

قرار رد دعوى یا عدم استماع دعوا.- ب
قرار سقوط دعوا.-ج
قرار عدم اهلیت یکى از طرفین دعوا.-د
کشور اقامت دارند دو ماه از تاریخ ابالغ مهلت واخواهى از احکام غیابى براى کسانى که مقیم کشورند بیست روز و براى کسانى که خارج از-306ماده - 2

که معترض به حکم ثابت نماید عدم اقدام به واخواهى در این مهلت به دلیل عذر موجه بوده است. در این صورت باید دالئل موجه واقعى خواهد بود مگر این
دادگاه ادعا را موجه تشخیص داد قرار قبول دادخواست واخواهى را بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهى به دادگاه صادرکننده رأى اعالم نماید. اگر

گردد:شود. جهات زیر عذر موجه محسوب مىصادر و اجراء حکم نیز متوقف مى
مرضى که مانع از حرکت است.-1
فوت یکى از والدین یا همسر یا اوالد.-2
دادخواست واخواهى در مهلت مقرر ممکن نباشد.حوادث قهریه از قبیل سیل، زلزله و حریق که بر اثر آن تقدیم-3
توقیف یا حبس بودن به نحوى که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهى تقدیم کرد.-4
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تواند دادخواست واخواهی میاز والدین یا همسر یا اوالد یا حوادث قهریه و غیره امکان واخوهی نداشته است. 

این مورد کننده حکم غیابی تقدیم نماید. دادگاه ابتدا خارج از نوبت درخارج از مهلت خود را به دادگاه صادر

واخواهی را قرار قبولی دادخواست .علیه را احراز نمودنماید و چنانچه درستی صحت ادعاي محکومرسیدگی می

نماید در این صورت اجراي حکم چنانچه در حال انجام باشد تا روشن شدن نتیجه دادخواست واخواهی، صادر می

پرونده 1همین قانون339ماده 2حدت مالك از  تبصره شود و با توجه به وعلیه متوقف میبه درخواست محکوم

علیه را در این مورد گردد و در صورتی که دادگاه ادعاي محکومبه منظور رفع نقص احتمالی به دفتر اعاده می

خواهی قابل تجدیدنظر در نپذیرد قرار رد دادخواست واخواهی را صادر می نماید و این قرار در مهلت تجدیدنظر

تجدیدنظر است.دادگاه

قانونى و چنانچه ابالغ واقعى به شخص محکوم علیه میسر نباشد و ابالغ قانونى به عمل آید، آن ابالغ معتبر بوده و حکم غیابى پس از انقضاء مهلت -1تبصره 
قطعى شدن به موقع اجراء گذارده خواهد شد.

تواند دادخواست واخواهى به دادگاه صادرکننده حکم غیابى در صورتى که حکم ابالغ واقعى نشده باشد و محکوم علیه مدعى عدم اطالع از مفاد رأى باشد مى
کند. قرار قبول دادخواست مانع اجراء حکم خواهد د یا قبول دادخواست را صادر مىتقدیم دارد. دادگاه بدوا خارج از نوبت در این مورد رسیدگى نموده قرار ر

بود.
که دادنامه یا اجرائیه به محکوم علیه غائب اجراء حکم غیابى منوط به معرفى ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محکوم له خواهد بود. مگر این-2تبصره 

مقرر از تاریخ ابالغ دادنامه واخواهى نکرده باشد.ابالغ واقعى شده و نامبرده در مهلت
باشدمقررات مربوط به آن مرحله مىتقدیم دادخواست خارج از مهلت یادشده بدون عذر موجه قابل رسیدگى در مرحله تجدید نظر برابر -3تبصره 

صادرکننده رأى یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدید نظر یا به دفتر متقاضى تجدید نظر باید دادخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه339ماده -1
ى مشتمل بر نام بازداشتگاهى که در آنجا توقیف است، تسلیم نماید.هریک از مراجع یادشده در باال باید بالفاصله پس از وصول دادخواست آن را ثبت و رسید

کننده تسلیم و در روى کلیه برگهاى دادخواست تجدید نظر همان تاریخ را قید کند. این قدیممتقاضى و طرف دعوا، تاریخ تسلیم، شماره ثبت و دادنامه به ت
گردد.رخواهى محسوب مىتاریخ، تاریخ تجدید نظ

أى ارسال در صورتى که دادخواست به دفتر مرجع تجدید نظر یا بازداشتگاه داده شود به شرح باال اقدام و دادخواست را به دادگاه صادرکننده ر-1تبصره 
رجع تجدید دارد.چنانچه دادخواست تجدید نظر در مهلت قانونى تقدیم شده باشد، مدیر دفتر دادگاه بدوى پس از تکمیل آن، پرونده را ظرف دو روز به ممى

دارد.نظر ارسال مى
موجب قرار دادگاه صادرکننده رأى بدوى رد در صورتى که دادخواست خارج از مهلت داده شود و یا در مهلت قانونى رفع نقص نگردد، به -2تبصره 

شود.این قرار ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ در مرجع تجدید نظر قابل اعتراض است، رأى دادگاه تجدید نظر قطعى است. مى
ن امر مانع از آن نخواهد بود که اگر رأى دادگاه باید ذیل رأى خود، قابل تجدید نظر بودن یا نبودن رأى و مرجع تجدید نظر آن را معین نماید. ای-3تبصره 

دادگاه قابل تجدید نظر بوده و دادگاه آن را قطعى اعالم کند، هریک از طرفین درخواست تجدید نظر نماید.
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در امور حقوقیواخواهی: مرجع هـ 

همان یعنیصادر کننده حکم غیابی است مرجع تقدیم دادخواست و رسیدگی به واخواهی همان دادگاه 

نماید و احتمال دارد پس از رسیدگی از حکم پیشین دادگاهی که حکم غیابی صادر کرده به آن رسیدگی می

علیه ین بار به سود خوانده دعواي مرحله نخستین (واخوانده) و محکومخود عدول کرده و حکم دیگري (ا

غایب(واخواه)) صادر نماید.

واخواهی در امور حقوقی صالح جهت ارائه دادخواست و: افراد ذي

باشند که به حکم غیابی منتهی شده القاعده همان اصحاب دعواي نخستین میاصحاب دعواي واخواهی علی

شود و خواهان مرحله علیه غایب)، واخواه نامیده میا که خوانده مرحله نخستین (محکوماست. بدین معن

با ورشکستگیدروراث و،هر یک از اصحاب دعواي اصلیباشد. در صورت فوت له) واخوانده مینخستین (محکوم

لت خواهند نمود. در دعواي واخواهی دخامدیر تصفیه 1قانون آیین دادرسی مدنی337وحدت مالك از ماده 

130با وحدت مالك از ماده قابل ذکر است در مرحله واخواهی افزون بر اصحاب دعواي اصلی اشخاص ثالث نیز 

اگرچه ورود ثالث تنها در مرحله نخستین و توانند وارد دعوا شوند.می2قانون آیین دادرسی مدنی136و

بینی نشده است. اما با توجه به اصول دادرسی و شتجدیدنظر منصوص شده و در مرحله واخواهی صریحاً پی

تاریخ ابالغ حکم هرگاه یکی از کسانی که حق تجدیدنظرخواهی دارند قبل از انقضاي مهلت تجدیدنظر ورشکسته یا محجور یا فوت شوند، مهلت جدید از -1
شود.ییا قرار در مورد ورشکسته به مدیر تصفیه و در مورد محجور به قیم و در صورت فوت به وراث یا قائم مقام یا نماینده قانونی وراث شروع م

حق شدن یکى از طرفین ذى هرگاه شخص ثالثى در موضوع دادرسى اصحاب دعواى اصلى براى خود مستقال حقى قائل باشد و یا خود را در م-130ماده -2
که رسیدگى در مرحله بدوى باشد یا در مرحله تجدید نظر. در این که ختم دادرسى اعالم نشده است، وارد دعوى گردد، چه اینتواند تا وقتىنفع بداند، مى

را به طور صریح اعالن نماید.صورت نامبرده باید دادخواست خود را به دادگاهى که دعوا در آنجا مطرح است تقدیم و در آن منظور خود
گیرد و نسبت به ضرر و تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی طرفین راجع به جنبه کیفري رأي با درخواست کتبی و پرداخت هزینه دادرسی مقرر صورت می-2

تزیان ناشی از جرم، مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی مطابق قانون آیین دادرسی مدنی اس
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.
الث را بنماید، باید دادخواست جلب را با دادخواست اعتراض توأما به دفتر محکوم علیه غیابى در صورتى که بخواهد درخواست جلب شخص ث- 136ماده 

جلب شخص دادگاه تسلیم کند، معترض علیه نیز حق دارد در اولین جلسه رسیدگى به اعتراض، جهات و دالئل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز دادخواست
ثالث را تقدیم دادگاه نماید.



0/3١٢اداره کل خدمات الکترونیک قضایی

مرکز آمار و فناوري اطالعات    الکترونیکی واخواهی/درخواستمستند ارائه دادخواست

بنابراین ورود است. مجاز اعالم شده ،وقتی که ختم دادرسی اعالم نشده مالك ماده مزبور و اینکه ورود ثالث تا

-قانون آیین دادرسی مدنی محکوم136ثالث در مرحله واخواهی نیز امکانپذیر است. همچنین به موجب ماده 

صورت تمایل به جلب ثالث باید درخواست جلب را با دادخواست اعتراض، همراه با هم به دفتر علیه غایب در

دادگاه صادرکننده حکم غیابی تسلیم کند و واخوانده نیز حق دارد در اولین جلسه رسیدگی به اعتراض جهات و 

ید.دالیل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز دادخواست جلب ثالث را تقدیم دادگاه نما

در امور حقوقیخواهیوادادرسی در مرحلهز: هزینه 

درخصوص یکنواخت سازي در 04/03/1395مصوب100/12397/9000شمارهالف بخشنامه به موجب بند 

قانون 3ماده 22و 13و 12اجراي بندهايبه منظور به واحدهاي قضایی سراسر کشوردادرسیاخذ هزینه

و نیز تعرفه جدید خدمات قضایی 1377و مصرف آن در موارد معین مصوب وصول برخی از درآمدهاي دولت

به قرار ذیل استدر امور حقوقی واخواهیهزینه دادرسی مرحله 1395بودجه سالمصوب

هزینه دادخواست واخواهی در دعاوي مالی-

بر برا1395بودجهمطابق با تعرفه خدمات قضایی مصوبدر مرحله واخواهی دعاوي مالیدر هزینه دادرسی 

درصد هار و نیم چباشد. قابل ذکر است که میچهار و نیم درصد محکوم بههزینه آن در مرحله تجدیدنظر 

شود. به اخذ میمذکور بر مبناي میزان محکوم

مالیغیرهزینه دادخواست واخواهی در دعاوي 

ها، امورحسبی و اسناد سجلی ر تجاري و شرکتمربوط به اموال غیرمنقول، امودعاوي غیرمالیهزینه واخواهی در 

باشد. در دعاوي ریال می000/200/1و نیز اعتراض به آراء مراجع غیردادگستري و دعاوي قابل فرجام معادل 

مربوط به امور خانواده و تأمین خواسته و دستور موقت راجع به آن به استثناء دعاوي قابل فرجام هزینه واخواهی 

باشد.ریال می000/000/1واخواهی در سایر دعاوي معادل همچنین هزینه باشد. یال میر000/600معادل 
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درخصوص دعاوي که موضوع آنها درخواست تأمین خواسته و دستور موقت به استثناء امور خانواده باشد، هزینه

شود.واخواهی اخذ نمی

واخواهی درخواست اعسار از هزینه تعرفه-

ریال است. 000/750معادل در مرحله بدويدادرسی واخواهی همانند تعرفه اعسار تعرفه اعسار از هزینه 

واخواهی در امور حقوقیهـ: ترتیب رسیدگی 

شود، قطع نظر از مالی یا غیرمالی بودن و با هر نصاب ریالی قابل اعتراض و رسیدگی حکمی که غیابی صادر می

کند باید ذیل رأي خود غیابی دگاهی که حکم غیابی صادر میگاه صادرکننده رأي است. داواخواهی در همان داد

در خصوص واخواهی از آراء شروع رسیدگی بودن رأي، قابلیت واخواهی آن و مهلت واخواهی را قید نماید.  

غیابیرأي رأي مرحله نخستین)لهعلیه/ محکوممحکومواخواه/ واخوانده (مستلزم ارائه دادخواست از سوي غیابی

هاي مخصوص و به زبان فارسی نوشته شده باشد و دادخواست دهنده باید روي برگواخواهیدادخواست است.

خانوادگی، اقامتگاه و نیز خواه از قبیل نام، نامواآن را امضا نماید، ضمن آنکه نوشتن مشخصات کامل هویتی 

الزامی غیابیتاریخ ابالغ حکم وخواهیوا، جهت و علت شدهواخواهیکه از آن درخواست غیابیمشخصات حکم 

ي خواه به دلیل جدیدي استناد نموده باشد که به صورت سند باشد رونوشت گواهی شدهوااست. در صورتی که 

قانون آیین دادرسی مدنی ادعاي عذر موجه 306همچنین اگر واخواه طبق ماده آن باید ضمیمه و پیوست گردد. 

دادخواست و پیوست آن باید به ش را ارائه و ضمیمه دادخواست نماید. نماید باید دالیل و مدارك مثبت ادعای

ه را در مهلت مقرر به دفتر دادگاواخواهی خواه باید دادخواستواندگان افزون بر یک نسخه باشد. واخواتعداد 

ت در صور1قانون آیین دادرسی مدنی339با وحدت مالك ماده تقدیم نماید. همچنینصادرکننده رأي غیابی

ید نظر باید دادخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه صادرکننده رأى یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدید نظر یا به دفتر متقاضى تجد-339ماده -1
بازداشتگاهى که در آنجا توقیف است، تسلیم نماید.

متقاضى و طرف دعوا، تاریخ تسلیم، شماره ثبت و هریک از مراجع یادشده در باال باید بالفاصله پس از وصول دادخواست آن را ثبت و رسیدى مشتمل بر نام
گردد.کننده تسلیم و در روى کلیه برگهاى دادخواست تجدید نظر همان تاریخ را قید کند. این تاریخ، تاریخ تجدید نظرخواهى محسوب مىدادنامه به تقدیم
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باید توجه داشت هرگونه بازداشت بودن زندانی به دفتر بازداشتگاهی که در آنجا توقیف است تسلیم نماید. 

است و با ارائه گواهی معتبر از همین ماده4دستور بند و غیرقانونی مشمول یتوقیف یا حبس اعم از قانون

بالمانع است. پذیرش دادخواست خارج از مهلت علیه در توقیف یا حبس بوده، مراجع قانونی دایر به اینکه محکوم

شود و در صورت نقص موارد را یادداشت و طی اخطاریه رفع دادخواست واخواهی توسط مدیر دفتر بررسی می

نماید. در صورتی که رفع نقص بعمل آید در چرخه رسیدگی نقص با مهلت ده روزه آن را به واخواه ابالغ می

نماید. در صورت عدم نقص مدیر دفتر دادگاه قرار رد دادخواست ناقص را صادر میگیرد واال واخواهی قرار می

به موجب ماده شود. وقت رسیدگی داده میاست و بالفاصله دستور تعیین قرار قبول دادخواست واخواهی قطعی

خواهی کرده و چنانچه در دعوایی خواندگان غایب متعدد بوده و بعضی از آنها وا1مدنیقانون آیین دادرسی 308

شود فقط نسبت به واخواه و بعضی واخواهی نکرده باشند در این صورت رأیی که پس از واخواهی صادر می

مگر آنکه رأي صادره قابل تجزیه ،واخواندگان مؤثر است و شامل کسی که واخواهی نکرده است نخواهد شد

- اند تسري پیدا میولی واخواهی نکردهحکم غیابی بودهنباشد که در این صورت نسبت به کسانی که مشمول 

علیه غایب نسبت به حکم به پایان یافتن مهلت واخواهی و عدم شکایت محکوماست با الزم به ذکر کند.

علیه له دستور اجراي حکم باید صادر و اقدامات اجرایی تا انتها تعقیب شود حتی اگر درخواست محکو محکوم

اجراي حکم غیابی شود. اجراي حکم متوقف میعاي عذر موجه، واخواهی نمایدغایب پس از مهلت قانونی با اد

شود به شرح باال اقدام و دادخواست را به دادگاه صادرکننده رأى ارسال در صورتى که دادخواست به دفتر مرجع تجدید نظر یا بازداشتگاه داده -1تبصره 
جدید چنانچه دادخواست تجدید نظر در مهلت قانونى تقدیم شده باشد، مدیر دفتر دادگاه بدوى پس از تکمیل آن، پرونده را ظرف دو روز به مرجع تدارد.مى

دارد.نظر ارسال مى
شود.رج از مهلت داده شود و یا در مهلت قانونى رفع نقص نگردد، به موجب قرار دادگاه صادرکننده رأى بدوى رد مىدر صورتى که دادخواست خا-2تبصره 

این قرار ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ در مرجع تجدید نظر قابل اعتراض است، رأى دادگاه تجدید نظر قطعى است. 
ظر بودن یا نبودن رأى و مرجع تجدید نظر آن را معین نماید. این امر مانع از آن نخواهد بود که اگر رأى دادگاه باید ذیل رأى خود، قابل تجدید ن-3تبصره 

دادگاه قابل تجدید نظر بوده و دادگاه آن را قطعى اعالم کند، هریک از طرفین درخواست تجدید نظر نماید

که واخواهى نکرده است نخواهد بت به واخواه و واخوانده مؤثر است و شامل کسىشود فقط نسرأیى که پس از رسیدگى واخواهى صادر مى-308ماده -1
اند نیز تسرّى که رأى صادره قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت نسبت به کسانى که مشمول حکم غیابى بوده ولى واخواهى نکردهشد، مگر این
خواهد داشت.
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له خواهد بود مگر در دو مورد که دادنامه یا اجرائیه منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین مناسب از محکوم

شد و اجراي حکم غیابی نامه واخواهی نکرده باعلیه در مهلت مقرر از تاریخ ابالغابالغ واقعی شده باشد و محکوم

صادره در دعاوي غیرمالی ذاتی مانند طالق، نسب حجر و غیره. صرف درخواست اجرائیه، صدور دستور اجرا و 

به وصول شده صدور اجرائیه نیازي به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین ندارد. بلکه اینها زمانی الزمند که محکوم

ماند. تأمین یا ضامن داده شده تا اطالع غایب و عدم واخواهی باقی میاصوالًله تحویل شود. و باید به محکوم

علیه غایب پس از اجراي حکم واخواهی نماید و در رسیدگی بعدي حکم به نفع او صادر شود. چنانچه محکوم

باشد.خواهان ملزم به جبران خسارت ناشی از اجراي حکم اولی به واخواه می
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در امور حقوقیواخواهیو مقررات قوانین- د

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

که به صورت حضورى و یا به صورت دادنامه یا توان اجراء نمود مگر اینهیچ حکم یا قرارى را نمى-302ماده 

نحوه ابالغ دادنامه و رونوشت آن برابر مقررات نان ابالغ شده باشد.رونوشت گواهى شده آن به طرفین یا وکیل آ

مربوط به ابالغ دادخواست و سایر اوراق رسمى خواهد بود.

چنانچه رأى دادگاه غیابى بوده و محکوم علیه مجهول المکان باشد، مفاد رأى به وسیله آگهى در یکى از - تبصره

با هزینه خواهان براى یک بار به محکوم علیه ابالغ خواهد شد. تاریخ هاى کثیر االنتشار مرکز یا محلىروزنامه

شود.انتشار آگهى، تاریخ ابالغ رأى محسوب مى

یک مقام یا نماینده قانونى وى در هیچکه خوانده یا وکیل یا قائمحکم دادگاه حضورى است مگر این- 303ماده 

ع ننموده باشد و یا اخطاریه ابالغ واقعى نشده باشد.از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبى نیز دفا

در صورتى که خواندگان متعدد باشند و فقط بعضى از آنان در جلسه دادگاه حاضر شوند و یا الیحه - 304ماده 

دفاعیه تسلیم نمایند، دادگاه نسبت به دعواى مطروحه علیه کلیه خواندگان رسیدگى کرده سپس مبادرت به 

اند و یا اید، رأى دادگاه نسبت به کسانى که در جلسات حاضر نشده و الیحه دفاعیه ندادهنمصدور رأى مى

اخطاریه، ابالغ واقعى نشده باشد غیابى محسوب است.

شود. محکوم علیه غائب حق دارد به حکم غیابى اعتراض نماید. این اعتراض واخواهى نامیده مى-305ماده 

کننده حکم غیابى قابل رسیدگى است.دادخواست واخواهى در دادگاه صادر

مهلت واخواهى از احکام غیابى براى کسانى که مقیم کشورند بیست روز و براى کسانى که خارج از -306ماده 

که معترض به حکم ثابت نماید عدم اقدام به کشور اقامت دارند دو ماه از تاریخ ابالغ واقعى خواهد بود مگر این

دلیل عذر موجه بوده است. در این صورت باید دالئل موجه بودن عذر خود را ضمن واخواهى در این مهلت به 
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دادخواست واخواهى به دادگاه صادرکننده رأى اعالم نماید. اگر دادگاه ادعا را موجه تشخیص داد قرار قبول 

:گرددشود. جهات زیر عذر موجه محسوب مىدادخواست واخواهى را صادر و اجراء حکم نیز متوقف مى

مرضى که مانع از حرکت است.- 1

فوت یکى از والدین یا همسر یا اوالد.- 2

حوادث قهریه از قبیل سیل، زلزله و حریق که بر اثر آن تقدیم دادخواست واخواهى در مهلت مقرر ممکن - 3

نباشد.

توقیف یا حبس بودن به نحوى که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهى تقدیم کرد.- 4

چنانچه ابالغ واقعى به شخص محکوم علیه میسر نباشد و ابالغ قانونى به عمل آید، آن ابالغ معتبر -1تبصره

بوده و حکم غیابى پس از انقضاء مهلت قانونى و قطعى شدن به موقع اجراء گذارده خواهد شد.

تواند باشد مىدر صورتى که حکم ابالغ واقعى نشده باشد و محکوم علیه مدعى عدم اطالع از مفاد رأى 

دادخواست واخواهى به دادگاه صادرکننده حکم غیابى تقدیم دارد. دادگاه بدوا خارج از نوبت در این مورد 

کند. قرار قبول دادخواست مانع اجراء حکم خواهد بود.رسیدگى نموده قرار رد یا قبول دادخواست را صادر مى

تبر یا اخذ تأمین متناسب از محکوم له خواهد بود. مگر اجراء حکم غیابى منوط به معرفى ضامن مع-2تبصره 

که دادنامه یا اجرائیه به محکوم علیه غائب ابالغ واقعى شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابالغ دادنامه این

واخواهى نکرده باشد.

تجدید نظر برابر تقدیم دادخواست خارج از مهلت یادشده بدون عذر موجه قابل رسیدگى در مرحله-3تبصره 

باشد.مقررات مربوط به آن مرحله مى

چنانچه محکوم علیه غائب پس از اجراء حکم، واخواهى نماید و در رسیدگى بعدى حکم به نفع او - 307ماده 

باشد.صادر شود، خواهان ملزم به جبران خسارت ناشى از اجراء حکم اولى به واخواه مى
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شود فقط نسبت به واخواه و واخوانده مؤثر است و شامل واخواهى صادر مىرأیى که پس از رسیدگى -308ماده 

که رأى صادره قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت که واخواهى نکرده است نخواهد شد، مگر اینکسى

اند نیز تسرّى خواهد داشت.نسبت به کسانى که مشمول حکم غیابى بوده ولى واخواهى نکرده
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واخـواهی در امـور کیــفـري
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بررسی مقدماتی واخواهی در امور کیفري- 2

لف: مفهوم و ماهیت واخواهی در امور کیفريا

وجود دارد. استثنایییاالعاده فوقو اولیه یاکلی اعتراض از طریق عادي دو طریقهابراي اعتراض به آراي دادگاه

اعتراض ثالث و اقدام از اکم و اعاده دادرسی، آراي محاعتراض بهق اولیه و عاديواخواهی و تجدیدنظر از طر

گردد.میالعاده اعتراض به آراي محاکم محسوبفوقاز طرقخاص،ریاست قوه قضاییه تحت شرایطی یقطر

گیري آمده است. واخواهی در واخواهی در لغت به معناي اعتراض است و اعتراض به معناي ایراد گرفتن، خرده

علیه (خوانده) غایب نسبت به حکمی که در غیاب وي در دادگاه شود که محکومتی گفته میمفهوم به شکای

ض به حکم غیابی را واخواهی گویند.رانماید. در اصطالح حقوقی اعتصادر شده است، اعتراض می

واخواهی در امور کیفريب: آراي قابل 

طبق ماده توانند مورد واخواهی قرار بگیرند. شند یا قطعی میکه قانوناً قابل تجدیدنظر باکلیه آراء غیابی اعم از آن

اللهی حقاستثناي جرایمی که فقط جنبهبه در تمام جرایم1392انون آیین دادرسی کیفري مصوب ق406

باشد، نفرستادهالیحه دفاعیه نیز نشود یالسات دادگاه حاضر دارند. هر گاه متهم یا وکیل او در هیچ یک از ج

کند. در این صورت چنانچه رأي دادگاه مبنی بر محکومیت متهم پس از رسیدگی رأي غیابی صادر میدادگاه

تعریف ماده مذکور موارد ذیل را باید است. با در همان دادگاه مقرر قابل واخواهی ي ظرف مهلتأباشد این ر

مورد توجه قرار داد.

الناسی یا جنبه نظم عمومی دارند، رسیدگی به حقکه جنآن دسته از جرایمی در خصوص در امور کیفري تنها -

مگر اینکه اساساً دلیلی یست اللهی صرف دارند، رسیدگی غیابی جایز نغیابی جایز است و جرایمی که جنبه حق

در پرونده علیه متهم نباشد و اخذ توضیحات از او هم ضرورت نداشته باشد که در این صورت فقط صدور حکم 

ت.برائت متهم جایز اس
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مالك حضوري یا غیابی بودن رسیدگی دادگاه یا ارسال الیحه حاضر بودن متهم یا وکیل او در حداقل یکی از -

جلسات دادگاه یا ارسال الیحه به آن است. بنابراین حضور در دادسرا مالك حضوري بودن رأي نیست و مالك 

عه به دادگاه جهت پیگیري پرونده حضور در جلسات دادگاه است. همچنین مراج،يأحضوري یا غیابی بودن ر

4061ماده 1طبق تبصره گردد.یا حتی حضور در وقت اداري یا فوق العاده باعث حضوري بودن رأي نمی

چنانچه متهم در جلسه رسیدگی حاضر و در فاصله تنفس یا هنگام دادرسی بدون عذر موجه غائب شود، 

شود.ي محسوب میدهد و حکم صادره حضوردادگاه رسیدگی را ادامه می

حکم نسبت به شاکی همیشه حضوري است. بنابراین اگر شاکی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و -

رأي به ضرر او صادر شود، باید طبق مقررات تجدیدنظرخواهی اقدام نماید.

نسبت به دادستان همیشه حضوري است.حکم 2به موجب نظریه اداره حقوقی-

رتی قابلیت واخواهی دارد که به زیان متهم باشد، پس اگر متهم با وجود حاضر نشدن در حکم غیابی نیز در صو-

هیچ یک از جلسات دادگاه تبرئه شود، واخواهی مفهومی نخواهد داشت.

آثار واخواهی در امور کیفريج:
دعواي یکی از طرق شکایت ماهوي و عادي است که بر روند اجراي حکم و اصحابواخواهی در امور کیفري

تا خاتمه مهلت . یعنیاستاثر تعلیقیبه عبارتی دیگر واخواهی کیفري تنها داراي واخواهی نیز تاثیرگذارند. 

شود. اگر تقاضاي واخواهی در مهلت مقرر واصل شود، تا روشن نشدن نتیجه واخواهی رأي غیابی اجرا نمی

یک از جلسات دادگاه حاضر نشود یا الیحه اللهی دارند، هرگاه متهم یا وکیل او در هیچناي جرایمی که فقط جنبه حقدر تمام جرایم، به استث-406ماده -1
صورت، چنانچه رأي دادگاه مبنی بر محکومیت متهم باشد، ظرف بیست روز کند. در ایندفاعیه نفرستاده باشد، دادگاه پس از رسیدگی، رأي غیابی صادر می

غ واقعی، قابل واخواهی در همان دادگاه است و پس از انقضاي مهلت واخواهی برابر مقررات حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است. مهلت از تاریخ ابال
واخواهی براي اشخاص مقیم خارج از کشور، دو ماه است.

دهد. در وجه غائب شود، دادگاه رسیدگی را ادامه میمهرگاه متهم در جلسه رسیدگی حاضر و در فاصله تنفس یا هنگام دادرسی بدون عذر-1تبصره 
شود، حضوري است.صورت حکمی که صادر میاین

27/02/1384-1185/7نظریه شماره - 2
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زیرا پرونده پس از وصول تقاضاي واخواهی به ارد، کیفري اثر انتقالی ندواخواهی رأي نباید اجرا شود. واخواهی 

گیرد.شود و در همان دادگاه صادرکننده رأي مورد رسیدگی قرار میدادگاه دیگري فرستاده نمی

در امور کیفريد: مهلت واخواهی 

شور دو از حکم غیابی حسب مورد براي افراد مقیم ایران بیست روز و براي افراد مقیم خارج از کمهلت واخواهی 

میان ابالغ حکم واقعی و ابالغ به صورت قانونی قائل بایداماماه از تاریخ ابالغ رأي غیابی یا اطالع از حکم است.

شود هرگاه رأي ابالغ واقعی شده باشد. پس از انقضاي مهلت واخواهی و تجدیدنظرخواهی اجرا میبه تفاوت شد. 

ي ابالغ أاهی نماید واخواهی او پذیرفته نخواهد شد. ولی اگر رو در صورتی که متهم بعد از انقضاي مهلت واخو

قانونی شده باشد. پس از انقضاي مهلت واخواهی و تجدیدنظرخواهی (در صورت قابل تجدیدنظر یا فرجام بودن) 

تواند ظرف مدت بیست روز از تاریخ اطالع واخواهی نماید.شود. اما در این فرض متهم میاجرا می

خواهی در امور کیفريوا: مرجع هـ 

همان دادگاه در امور کیفري نیز همانند واخواهی در امور مدنی مرجع تقدیم دادخواست و رسیدگی به واخواهی 

نماید و احتمال غیابی است و همان دادگاهی که حکم غیابی صادر کرده به آن رسیدگی میرأيصادر کننده 

ه و حکم دیگري (این بار به سود خوانده دعواي مرحله دارد پس از رسیدگی از حکم پیشین خود عدول کرد

علیه غایب(واخواه)) صادر نماید.نخستین (واخوانده) و محکوم

کیفريواخواهی در امورصالح جهت ارائه دادخواست و: افراد ذي

ده باشند که به حکم غیابی منتهی شالقاعده همان اصحاب دعواي نخستین میاصحاب دعواي واخواهی علی

شود و خواهان واخواه نامیده میکه علیه غایب)، (محکوممتهم است. بدین معنا که خوانده مرحله نخستین 

حضور دادستان یا نماینده وي الزم نیست، مگر دادگاه باشد. واخوانده میکه له) (محکومشاکی،مرحله نخستین
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ن یا نماینده وي به موجب قانون الزم باشد رسیدگی به واخواهی را مستلزم تشکیل جلسه بداند و حضور داستا

یا دادگاه حضور آنان را الزم بداند.

ز: هزینه دادرسی در مرحله واخواهی در امور کیفري

اي مقرر نشده است و فقط در قانون آیین دادرسی کیفري در خصوص درخواست واخواهی در امور کیفري تعرفه

شود.هزینه تصدیق اوراق اخذ می

: ترتیب رسیدگی واخواهی در امور کیفريح 
رأي پس از پس از وصول تقاضاي واخواهی دادگاه صادرکننده 1قانون آیین دادرسی کیفري407به موجب ماده 

ضمن رد تقاضاي واخواهی ،کند و چنانچه واخواهی را مؤثر نداندوصول تقاضاي واخواهی موضوع را بررسی می

ما اگر تقاضاي واخواهی را مؤثر بداند یا بررسی موضوع را مستلزم تحقیقات بیشتري کند. ارأي قبلی را تأیید می

کند و عدم بداند با تعیین وقت رسیدگی طرفین را دعوت کرده و پس از رسیدگی مبادرت به صدور رأي می

میم در وقت شویم اتخاذ تصبنابراین مستنبط از ماده مذکور متوجه میباشد.حضور طرفین مانع از رسیدگی نمی

بنابراین اعم از اینکه العاده بدون دعوت طرفین و تشکیل جلسه براي رسیدگی به واخواهی مجاز نیست.فوق

علیه براي واخواهی کافی باشد یا نباشد. دادگاه باید اقدام به برگزاري جلسه رسیدگی بنماید.دالیل محکوم

قوانین و مقررات واخواهی در امور کیفري 

باشد.می1394اصالحی 1392برگرفته از قانون آیین دادرسی کیفري مصوب قوانین ذیل

اللهی دارند، هرگاه متهم یا وکیل او در در تمام جرایم، به استثناي جرایمی که فقط جنبه حق- 406ماده 

صادر یک از جلسات دادگاه حاضر نشود یا الیحه دفاعیه نفرستاده باشد، دادگاه پس از رسیدگی، رأي غیابیهیچ

صورت، چنانچه رأي دادگاه مبنی بر محکومیت متهم باشد، ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ واقعی، کند. در اینمی

ذ کند و پس از بررسی ادله و دفاعیات واخواه، تصمیم مقتضی اتخادادگاه پس از واخواهی، با تعیین وقت رسیدگی طرفین را دعوت می- 407ماده -1
نماید. عدم حضور طرفین یا هر یک از آنان مانع رسیدگی نیست.می
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قابل واخواهی در همان دادگاه است و پس از انقضاي مهلت واخواهی برابر مقررات حسب مورد قابل تجدیدنظر یا 

ور، دو ماه است.فرجام است. مهلت واخواهی براي اشخاص مقیم خارج از کش

موجه غائب شود، هرگاه متهم در جلسه رسیدگی حاضر و در فاصله تنفس یا هنگام دادرسی بدون عذر-1تبصره 

شود، حضوري است.صورت حکمی که صادر میدهد. در ایندادگاه رسیدگی را ادامه می

حقیق از او شروع یا تعیین تکلیف نظر قرار دادن متهم بیش از بیست و چهار ساعت، بدون آنکه تتحت -2تبصره 

شود.شود، بازداشت غیرقانونی محسوب و مرتکب به مجازات قانونی محکوم می

اللهی دارند، هرگاه محتویات پرونده، مجرمیت متهم را اثبات نکند و در جرایمی که فقط جنبه حق- 3تبصره 

أي بر برائت او صادر کند.تواند بدون حضور متهم، رتحقیق از متهم ضروري نباشد، دادگاه می

کند و پس از بررسی ادله و دادگاه پس از واخواهی، با تعیین وقت رسیدگی طرفین را دعوت می-407ماده 

نماید. عدم حضور طرفین یا هر یک از آنان مانع رسیدگی نیست.دفاعیات واخواه، تصمیم مقتضی اتخاذ می
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نحوه ثبت
به صورت الکترونیکیخواهیوادرخواست ست/دادخوا
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نحوه ثبت الکترونیکی دادخواست/ درخواست واخواهی- 3

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

خواهی از این طریق شامل:واخدمات قابل ارائه به منظور ثبت خواهی است. دادخواست / درخواست وا

 خواهیاوثبت دادخواست / درخواست

احراز هویت

 تائید و نهایی کردن

پرداخت هزینه

 خواهیواپیگیري دادخواست / درخواست

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

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

تواند مدارك اثبات وکالت و یا نماینده بودن) را از متقاضی دریافت نموده و هویت وي را احراز نماید. متقاضی می

هر فردي اعم از حقیقی و حقوقی باشد.

اندازي آنخواهی موارد ذیل جهت تکمیل و راهواهاي انجام شده در خصوص روند ثبت تقاضاي با توجه به بررسی

-به صورت الکترونیک استخراج گردید. تکمیل این موارد در سیستم جهت ثبت و ارسال درخواست الزامی می

باشد.

)/ دادگستري محل صدوردادنامه بدويتاریخ صدوراره دادنامه بدوي/ شماره پرونده/اطالعات دادنامه بدوي(شم- 1

)موضوع خواسته اطالعات خواسته (- 2

خواه وااطالعات -3

خواندهوااطالعات - 4

اطالعات وکیل- 5
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اطالعات نماینده- 6

،، تحقیقات و معاینه محلیو مطلعین، درخواست جلب نظرکارشناساستعالم، شهادت شهوددرخواست دالیل (- 7

)سایر دالیل و مستنداتوشماره پرونده استنادي 

واخواهیشرح خواسته- 8

پیوست منضمات- 9

جهآماده سازي جهت دریافت و-10

محاسبه و دریافت هزینه-11

ارسال نهایی به مرجع قضایی-12
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خواهی از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضاییوانحوه ثبت دادخواست / درخواست -

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

نمایند. متصدي دفتر، مدارك و اطالعات مربوط را از شخص دریافت نموده ود را مطرح میخواهی خوادرخواست 

خوانده، وکیل / نماینده (درصورت واخواه، واو اقدام به تکمیل اطالعات مربوط به راي بدوي، اطالعات خواسته، 

ارد نمودن تمامی نماید. پس از ونموده، سپس دالیل و منضمات را ثبت میواخواهیوجود)، شرح خواسته 

الذکر و محاسبه هزینه دادرسی متصدي دفتر از درخواست نهایی شده، چاپ تهیه نموده و به تأیید اطالعات فوق

نماید. رساند و پس از پرداخت هزینه دادرسی به مرجع صالح رسیدگی کننده به درخواست، ارسال میشخص می
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قضاییورود به درگاه خدمات الکترونیک- 1-3
براي ورود به سامانه خدمات الکترونیک قضایی کاربر می بایست ابتدا پس از ورود به سامانه 

.adliran.ir)3www.sakha( کلیک نماییم.2یا 1لینک در قسمت سامانه جدید دفاتر خدمات قضایی بر روي

.نماییممیتجدیدنظرخواهی کلیکگزینه ربوط به ارائه و پیگیري دادخواست را انتخاب و بر روي سپس گزینه م
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کاربر می بایست جهت ثبت دادخواست نام کاربري و رمز عبور خود را وارد نماید و روي گزینه ورود به سامانه 
کلیک نماید.

را انتخاب نماید.خواهی واگزینه را انتخاب و دادخواستسپس گزینه مربوط به ارائه و پیگیري
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تقدیم دادخواست/درخواست واخواهی-3- 2
کلیک نموده و سپس "واخواهیتقدیم "بایست ابتدا روي کلید خواهی میواجهت تقدیم و ثبت دادخواست 

ود. این مراحل به ترتیب روند ثبت قابل نمداده شده است اقدام مطابق فهرست مراحل که در صفحه نمایش
نمایش داده می شود  قابل انتخاب و  انتخاب می باشند یعنی مراحلی که به رنگ سبز و با عالمت 

غیر فعال است که پس از تکمیل شدن مراحل  . نمایش داده می شود با عالمت  مراحل دیگر که
، اصالح، جهت مشاهده مجددگردد.  همچنین انتخاب میمورد نیاز  این مراحل نیز به رنگ سبز درآمده و قابل 

دادخواست/ درخواست واخواهی کد رهگیري دادخواست/ درخواست مورد نظر وارد شده و بر پیگیريارجاع و 
کلیک می نماییم. که خالصه اي از وضعیت دادخواست / درخواست در سمت چپ صفحه "جستجو"روي کلید 

ه اینکه جهت تکمیل فرآیند ثبت دادخواست می بایست این مراحل در این نمایش داده می شود. با توجه ب
در باالي صفحه نمایش داده می شود تا کاربر پس از "بازگشت به فهرست مراحل"صفحه انتخاب شود کلید 

تکمیل هر مرحله با انتخاب این کلید به صفحه ذیل منتقل شود. 
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سمت متقاضی واخواهی-3- 3

شخصاً واخواهی را مطرح «در این مرحله چنانچه فرد متقاضی، خود اقدام به ثبت تقاضا نماید گزینه 
نماید، باید یکی از نماید. اما اگر به عنوان وکیل یا نماینده اقدام به ثبت درخواست را انتخاب می» نمایم می

نماید. همچنین در ذیل هر سمت مراحلی را که ا انتخاب ر» به عنوان نماینده«یا » به عنوان وکیل«هاي گزینه
متقاضی باید جهت ثبت دادخواست/ درخواست خود تکمیل نماید، نمایش داده شده است.
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راي بدوي -4-3

دادنامه (تاریخ در این صفحه اطالعات مربوط به دادنامه شامل؛ شماره دادنامه بدوي، شماره پرونده، تاریخ صدور 
) و دادگستري محل صدور رأي  توسط کاربر تکمیل شود. سپس 01/01/1394باید به صورت کامل براي مثال (

با فشردن کلید بازیابی اطالعات شعبه صادر کننده رأي ، مبلغ محکوم به از سیستم مدیریت پرونده قضایی 
بازخوانی و به صورت خودکار نمایش داده می شود.)سمپ(
به": با توجه به درخواست متقاضی، مبلغ نمایش داده شده در فیلد نکته قابل تغییر است. "مبلغ محکوم

با در نظر گرفتن اعسار از هزینه دادرسی باید یکی از دو گزینه، بدون اعسار و اعسار همراه با درخواست 
دادرسی در مرحله واخواهی محاسبه و از ، مبلغ هزینه"بدون اعسار"واخواهی انتخاب شود. با انتخاب گزینه 

چنانچه متقاضی بخواهد به همراه دادخواست واخواهی خود اعسار نیز بدهد گزینه گردد. متقاضی دریافت می در این فرض به صورت همزمان ابتدا دادخواست اعسار شود.انتخاب می"خواسته اعسار همراه با واخواهی است"
پرونده اقدام نماید و دادخواست واخواهی نیز به ال می شود تا وي نسبت به تشکیل به کارتابل معاون ارجاع ارس

شود تا اقدامات الزم انجام پذیرد.  میمجدد ثبت پرونده بدوي صورت خودکار در 
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واخواهیموضوع -3- 5

مدیریت پرونده ده است، از سامانههایی که متقاضی در مرحله بدوي مطرح نمودر این صفحه عناوین خواسته
که نسبت به آن اعتراض دارد را تواند خواسته هاییمیمتقاضی که شودهاي قضایی بازیابی و نمایش داده می

ها واخواهی اي چند خواسته داشته باشد و متقاضی بخواهد نسبت به بعضی از آنانتخاب نماید. چنانچه دادنامه
ندارد را حذف نماید. هایی که به آن اعتراض نماید می تواند خواسته
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اخـواهو- 6-3
بازیابی و )سمپ(اشخاص پرونده در مرحله بدوي از سیستم مدیریت پرونده هاي قضایی در این قسمت نام 

در فیلدهاي مورد نظر با انتخاب نام متقاضی اطالعات مربوط به آن کهشودصفحه نمایش داده میباالي در 

شود. پس از انتخاب واخواه از میان اه صرفاً از میان اشخاص پرونده بدوي نمایش داده میواخوقرار می گیرد.

هایی که اطالعات مربوط به آنها بازیابی نشده است بایست حذف شود. قسمتاشخاص پرونده، سایر افراد می

استعالم از ثبت بایست توسط کاربر تکمیل شود. الزم به ذکر است در این قسمت پس از انتخاب متقاضی،می

احوال ضروري است در غیر اینصورت در مرحله آماده سازي خطایی مبنی بر اینکه استعالم  انجام نشده است 

نمایش داده می شود و امکان آماده سازي و ادامه روند ثبت وجود نخواهد داشت. دقت در هنگام ثبت 

چنانچه شود. یابی و اطالعات قبلی پاك میاشخاص پرونده ضروري است در غیر اینصورت اطالعات مجدداً باز

اشتباهی صورت گیرد امکان اصالح و افزودن دوباره وجود ندارد بنابراین باید مجدداً در انتخاب واخواه 

الزم به ذکر است چنانچه تعداد واخواه ها بیش از یک نفر اطالعات دادنامه وارد شده و بازیابی صورت گیرد. 

وري و بعضی دیگر غیابی باشد با توجه به اینکه واخواهی اعتراض به حضاز آنان ت به بعضیرأي نسبو باشد

اسامی اشخاص پرونده که راي نسبت به آنان حضوري صادر شده است حذف نمود.توانمیرأي غیابی است 

.بایست اطالعات آن وارد شودباشند و حتماً میشده است، اجباري میمشخصعالمت * با کهفیلدهایی
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واه بیش از یک نفر باشد چنانچه واخ
نما با کلیک بر روي کلیدهاي چپ

نما لیست اشخاص پرونده و راست 
قابل رؤیت است.
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واخوانده- 7-3
در بازیـابی و )سمپ( اشخاص پرونده در مرحله بدوي از سیستم مدیریت پرونده هاي قضایی در این قسمت نام 

در فیلدهاي مـورد نظـر قـرار    اطالعات مربوط به آن واخواندهبا انتخاب نام کهشودصفحه نمایش داده میباالي 
هایی که اطالعات مربوط به آنها بازیابی نشده است می بایست توسـط کـاربر   الزم به ذکر است قسمتگیرد.می

و می بایسـت همـه آنهـا بـه عنـوان      واخوانده همان خواهان دعواي اصلی می باشدبا توجه به اینکه تکمیل شود. 
عالمـت *  بـا  فیلـدهایی  .ص وجود نداردامکان حذف اسامی این اشخابنابراین طرف دعواي واخواهی قرار بگیرند 

بایست اطالعات آن وارد شود.و حتماً میده بوشده است، اجباري مشخص
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وکیل- 8-3
نماید الزم است تا اطالعات وي به صـورت کامـل در   خواهی را ارائه /درخواست واکه وکیل، دادخواستدر صورتی

تـوان از کلیـد افـزودن اسـتفاده نمـود. بـراي ورود       ت وجود بیش از یک وکیـل مـی  این بخش وارد شود. در صور
» بروزرسـانی «کلیـد اطالعات وکال کافیست شماره پروانه وکالت و شماره ملـی درج شـود  و سـپس بـا فشـردن      

اینصـورت  استعالم از پایگاه داده وکال ضروري است در غیـر  شود.اطالعات وکیل از پایگاه داده وکال فراخوانی می
شود و امکان آماده سازي در مرحله آماده سازي خطایی مبنی بر اینکه استعالم  انجام نشده است نمایش داده می

هایی که اطالعات مربوط به آنهـا بازیـابی نشـده    و ادامه روند ثبت وجود نخواهد داشت. الزم به ذکر است قسمت
مرحله می بایسـت وکالتنامـه وکیـل را از حیـث وکالـت      است می بایست توسط کاربر تکمیل شود. کاربر در این 

کـه بـا   فیلـدهایی  . الیاتی در این مرحله بررسـی نمایـد  داشتن براي طرح دعوا در مرحله واخواهی و ابطال تمبر م
بایست اطالعات آن وارد شود.باشند و حتماً میشده است، اجباري میمشخصعالمت * 
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نماینده-3- 9
بایسـت ابتـدا نـوع نماینـده را از     نماید. میخواهی را تقدیم واکه شخصی به عنوان نماینده دادخواست در صورتی

در این بخش به صـورت  مربوط به آن را باالي صفحه از میان وصی، ولی، قیم و غیره انتخاب و در ادامه اطالعات 
ر اینصورت در مرحله آماده سازي خطـایی مبنـی بـر    استعالم از ثبت احوال ضروري است در غی. نمایدکامل وارد 

سازي و ادامه روند ثبت وجود نخواهد داشت. شود و امکان آمادهاینکه استعالم  انجام نشده است نمایش داده می
عالمـت  با است فیلدهایی توان از کلید افزودن استفاده نمود. الزم به ذکردر صورت وجود بیش از یک نماینده می

بایست اطالعات آن وارد شود.باشند و حتماً میده است، اجباري میشمشخص* 
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شرح-10-3

گردد. در غیر موجود در سیستم تنظیم میخواهی بر اساس کلیشهوادادخواست / درخواستدر این قسمت متن 
ارائه نماید.مورد نظر خود راتواند متناین صورت، متقاضی می
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دالیل - 11-3
پـس از انتخـاب دالیـل جهـت     تواند یک یا چند مورد را به عنوان دلیل انتخاب نماید.این مرحله متقاضی میدر 

را انتخاب نماید تا به صفحه فهرست مراحل "بازگشت به فهرست مراحل"ادامه روند ثبت، کاربر می بایست کلید 
جهت ادامه ثبت دادخواست/ درخواست منتقل شود. 

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

ارتباط با دادخواسـت  چنانچه واخواه قبالً دعوایی را طرح نموده باشد که در در فیلد نمایش داده شده درج شود. 
فعلی باشد  شماره پرونده اي که به آن  استناد نموده است  نیز در فیلدي که در مقابل شماره پرونـده اسـتنادي   

در صورت داشتن دالیل و مستندات دیگر  با انتخاب گزینـه سـایر دالیـل و    نمایش داده می شود درج می شود.
را در فیلدي که در صفحه نمایش داده می شود درج نمود. مستندات می توان دالیل و مستندات مورد نظر 
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منضمات-12-3
شود. همچنین در صورتی در صفحه منضمات باید مدارك مورد نیاز اسکن و فایل مربوطه در این صفحه پیوست 

د. خواه به عنوان نماینده/ وکیل دادخواست را ارائه نماید باید مدارك مثبت سمت او نیز پیوست شوواکه 
ها مراحل ذیل را به ترتیب طی نماید. متقاضی می بایست جهت ثبت پیوست یا حذف پیوست

- ابتدا از فیلد نوع پیوست، مدرك مورد نظر را انتخاب و اطالعات آن پیوست را در فیلدهاي مربوطه وارد می- 1
عالمت      می توان تعداد صفحات مورد نظر جهت پیوست نماییم. همچنین با کلیک روي 

نمودن را تعیین نمود.

1
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نماییم تا نام پیوست در جدول کلیک می» ثبت و ویرایش پیوست«سپس روي کلیـد  - 2
فایل مورد نظر را انتخاب می نمـاییم سـپس روي    ثبت شود ، پس از آن با کلیک روي عالمت  

یمه شود کـه پـس از ضـمیمه شـدن ، پیغـامی مبنـی بـر         کلید آپلود فایل کلیک نموده  تا پیوست ضم
و عنوان ضمایم و تعداد آنها در باالي شوددر صفحه نمایش داده می"پیوست مورد نظر با موفقیت ثبت گردید"

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

بایست حجم پیوست ظاهر می شود که در این فرض می"کیلو بایت ارسال نمایید200دوباره با حجم کمتر از 
نشـده )  ها بر اسـاس وضـعیت (همـه/ تاییـد شـده/تایید      را کاهش داده و مجدداً فایل را بارگذاري نمود. پیوست

قابلیت مرتب سازي را دارند. 
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جدول پیوست ها، پیوست مورد نظر را  بایست با کلیک بر عالمت در جهت حذف پیوست ابتدا می
حذف نموده و سپس در  انتخاب نموده در قسمت پایین صفحه ابتدا با کلیک بر روي  عالمت  پیوست را 
تا پیوست به طور کلی از جدول حذف شود. پس از بارگذاري  کلیک نموده جدول بر روي عالمت 

را انتخاب نماید تا به صفحه فهرست مراحل "بازگشت به فهرست مراحل"بایست کلید کاربر میپیوست ها، 
جهت ادامه ثبت دادخواست/ درخواست منتقل شود. 

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

 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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سازي جهت دریافت وجهآماده-13-3
بازگشـت بـه   "درخواست با کلیک روي کلیـد  جهت آماده سازي دادخواست/پس از افزودن پیوست دادخواست،

ست مراحل منتقل و با انتخاب مرحله آماده سازي جهت دریافت وجه صفحه ذیل به صفحه فهر"ست مراحلفهر
در "آماده سـازي جهـت دریافـت وجـه    "سازي جهت دریافت وجه بر روي کلید شود. براي آمادهنمایش داده می

فحه کلیک می نماییم در صورتی که آماده سازي انجام شود پیغامی مبنـی بـر اینکـه آمـاده سـازي بـا       انتهاي ص
موفقیت انجام شده است نمایش داده می شود. اما چنانچه در مراحل قبلی استعالم از ثبت احوال صورت نگرفتـه  

جام نخواهد شد. بنابراین جهت باشد یا منضمات اجباري پیوست نشده باشند سیستم اخطار داده و آماده سازي ان
انجام آماده سازي و ادامه روند ثبت دادخواست می بایست اقدام به رفع نقص مطابق اخطارهاي نمایش داده شده  

نمود.



0/3٤٧اداره کل خدمات الکترونیک قضایی

مرکز آمار و فناوري اطالعات    الکترونیکی واخواهی/درخواستمستند ارائه دادخواست



0/3٤٨اداره کل خدمات الکترونیک قضایی

مرکز آمار و فناوري اطالعات    الکترونیکی واخواهی/درخواستمستند ارائه دادخواست

درخواست دادخواست/ چاپ -14-3

ظـاهر شـده و دفتـر از دادخواسـت / درخواسـت      درخواست مطابق شکل زیر، دادخواست / در ادامه صفحه چاپ 
نماید.مربوطه چاپ تهیه می
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اخذ امضاي الکترونیکی -15-3
برنامه در این قسمت جهت اخذ امضاي الکترونیک می بایست  ابتدا برنامه سمپ یار دانلود شود. براي دانلود این

ه است کلیک می نماییم. ابتدا بر روي لینک مربوطه که در تصویر با رنگ قرمز مشخص شد

جهت ذخیرهsave fileبا کلیک بر روي لینک مورد نظر پنجره ذیل نمایش داده می شود که می بایست گزینه 
نمودن برنامه انتخاب شود پس از دانلود برنامه ي سمپ یار باید فایل دانلود شده  را در یک پوشه ي مشخص و 

د.قرار داده شو\:Dدر درایوي مثال درایو 
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ایل (نصب پس از طی مراحل فوق فایل برنامه سمپ یار را از پوشه ي مورد نظر اجرا کرده که پس از اجراي ف
رنگ         در قسمت پایین نوار ابزار ویندوز (مثل شکل زیر) ظاهر می گردد.برنامه ) آیکن سبز 

شخص مورد نظر را انتخاب، "خواه یا وکیل/نمایندهواانتخاب "دا از قسمت پس از نصب برنامه جهت اخذ امضاء ابت کلیک می نماییم تا نام شخص مورد نظر در "نمایش اشخاص جهت ثبت امضاء" سپس روي کلید 

در قسمت درج امضاء کلیک کرده تا پنجره اي به شکل ذیل ظاهر جدول نمایش داده شود سپس روي عالمت

، درخواست به دستگاه جهت "ارسال درخواست به دستگاه جهت دریافت امضاء"ي گزینه شود سپس با کلیک رو

باید الزم به ذکر است در هر بار راه اندازي سیستم این برنامه مجددادریافت امضاء به شکل ذیل ارسال می شود. 

اجرا شود.
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محاسبه و دریافت هزینه-3- 16

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

اي که متقاضی براي ارائهیزان هزینهمکلیک کرده تا "محاسبه هزینه"کلید رويدر این صفحهمی نماییم. 
صورت خودکار مشخص به هزینه دادرسی و تعرفه خدمات قضایی باید بپردازد، به تفکیک/درخواستدادخواست

را انتخاب می نماییم "پرداخت هزینه از طریق دستگاه کارتخوان"ي پرداخت هزینه سپس در قسمت نحوه. شود
کلیک می کنیم."پرداخت هزینه"کلید و در نهایت جهت دریافت هزینه روي 
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ادخواستنهایی و ارسال دثبت - 17-3
درخواست با کلیک روي کلید بازگشت به فهرسـت  جهت ثبت نهایی دادخواست/پس از دریافت هزینه دادرسی،

صفحه را انتخاب می نماییم."ثبت نهایی و ارسال دادخواست "مراحل به صفحه فهرست مراحل منتقل و مرحله 
اي از دادخواست به به شکل زیر نمایش داده خواهد شد. در این صفحه خالصه"ثبت نهایی و ارسال دادخواست"

منظور کنترل نهایی، آورده شده است.
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ه آیا دادخواست احراز هویت مبنی بر اینکبا کلیک بر کلید تایید احراز هویت و ارسال به واحد قضایی پیغامی
تایید، پیغام آیا مدارك و مستندات برابر اصل دکمه شود که با فشردن در صفحه نمایش داده میشده است؟

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/د نظر دریافت وجع قضایی موردادخواست/ درخواست به مر

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

خواهی وادر پایان ثبت و ارسال دادخواست/ درخواست، متصدي دفتر، رسیدي مبنی بر ثبت و ارسال دادخواست 
نماید. کد رهگیري ثبت دادخواست/ درخواست به منظور خدمات الکترونیکی قضایی به متقاضی ارائه میدر دفتر 

پیگیري، در این رسید درج شده است.


