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قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور مدني
مصوب 1379/1/21
كليات
تعريف آيين دادرسي مدني
ماده -1آيين دادرسي مدني ،مجموعه اصول و مقرراتي است كه در مقام رسيدگي به امور حسبي و كليه
دعاوي مدني و بازرگاني در دادگاههاي عمومي ،انقالب ،تجديدنظر ،ديوانعاليكشور و ساير مراجعي كه
بهموجب قانون موظف به رعايت آن ميباشند به كار ميرود.
نکته  -1قواعد آيين درسي مدني كليت دارد و هرجا (مانند دادرسي اداري و امور حسبی) قواعد خاص
نباشد ،از آن استفاده ميشود.

نکته  -2آيين دادرسي مدني نه تنها در دعاوي حقوقي ،بلكه در طرح ،دفاع و رسيدگي به جنبه حقوقي
امور كيفري نيز علياالصول ،بايد رعايت شود .در اين رابطه استثنائاتي نيز وجود دارد مانند :محكوميت
به پرداخت ديه در حق ولي دم ،كه به هرحال جنبه مدني ندارد و در جرايمي مانند سرقت (ماده 667
تصرف عدواني ( 690ق.م.ا مصوب  )1375و ...دادگاه ضمن صدور حكم بايد در
ق.م.ا مصوب ّ )1375

هرحال نسبت به استرداد اموال ناشي از جرم نيز رسيدگي و حكم صادر كند .متضرر از جرم نيازي به
تقديم دادخواست در پرونده كيفري ندارد.

نکته  -3مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم ،جز در موارد مذكور در فوق ،با رعايت تشريفات آيين دادرسي
مدني ميباشد.

نکته  -4رسيدگي به دعاوي بازرگاني نيز در صالحيت دادگاههاي عمومي و در شمول قانون آيين دادرسي
مدني قرار دارد.

نکته  -5رسيدگي به امور حسبي باتوجه به مقررات خاص خود ميباشد (قانون امور حسبي) مگر در موارد
سكوت كه به قانون آيين دادرسي مدني بهعنوان قانون عام رجوع ميشود و همچنين درصورتيكه بين
قانون آيين دادرسي مدني با قانون امور حسبي تعارض وجود داشته باشد ،قانون آيين دادرسي در آن
موضوع بهعنوان آخرين اراده قانونگذار محل اجرا خواهد بود.

 -1رسيدگي به دعاوي بازرگاني ،در حال حاضر ،در دادگاههاي  ............برابر  ..........به عمل

ميآيد .جز در مواردي كه ترتيب خاصي تعيين شده باشد.

(ارشد سراسري)1384 -

			
الف) تجاري -قانون تجارت.

ب) عمومي -قانون تجارت.

		
ج) تجاري -قانون آيين دادرسي مدني.

د) عمومي -قانون آيين دادرسي مدني.

كليات
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 -2مطابق قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور مدني« ،آيين دادرسي مدني

مجموعه اصول و مقرراتي است كه در مقام رسيدگي به  ...............توسط مراجع قضايي به كار
				
گرفته ميشود».
الف) امور حسبي

ب) دعاوي مدني

(مشاوران حقوقي)1385 -
د) همه موارد فوق

ج) دعاوي بازرگاني

 -3در مقررات فعلي ايران ،ايراد مرور زمان به استناد قانون آيين دادرسي مدني شنيده .............

(ارشد سراسري)1389 -

و به استناد قانون تجارت شنيده ....................
			
الف) نميشود -نميشود.

ب) ميشود -نمیشود		.

			
ج) نميشود -ميشود.

د) ميشود -ميشود.

 -4مرجع رسیدگی به دعاوی تجاری ،دادگاههای  ..........است و آیین رسیدگی به آنها،

		
علیالقاعده ،برابر قانون  ...........انجام میشود.
		
الف) تجاری -آیین دادرسی تجاری
		
ج) تجاری -آیین دادرسی مدنی
پاسخنامه

سؤال  :1د

(ارشد سراسری)1393 -

ب) عمومی -آیین دادرسی تجاری

د) عمومی -آیین دادرسی مدنی

		
سؤال  :2د

		
سؤال  :3ج

سؤال  :4د

شرط رسيدگي به دعوا
ماده  -2هيچ دادگاهي نميتواند به دعوايي رسيدگي كند مگر اينكه شخص يا اشخاص ذينفع يا وكيل
يا قائممقام يا نماينده قانوني آنان ،رسيدگي به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.
نکته  -1رسيدگي در دادگاهها منوط به درخواست ذينفع يا قائممقام يا نماينده قانوني يا وكيل است و
رسيدگي برابر قانون خواهد بود.

نکته  -2ذينفع بودن مدعي بدين معنا است ،كه درصورت حاكم شدن در دعوا براي او سودي اعم از
مادي يا معنوي وجود داشته باشد.

نکته  -3وجود نفع براي ديگران ،توجيهكننده اقامه دعواست.

نکته  -4درصورتيكه خواهان در دعوای مطروحه ذي نفع نباشد ،دادگاه قرار رد دعوا را صادر ميكند.

نکته  -5ذينفع بودن با ذيحق بودن تفاوت دارد .شخص ذيحق ،ذينفع شمرده ميشود اما هر
درصورت ذيحق نبودن خواهان ،معموالً حكم به بيحقي
ذينفعي ،ذيحق شمرده نميشود
صادر ميشود.

نکته  -6نفع داراي ويژگيهايی است كه در صورت احراز آن دادگاه ميتواند ،با وجود ساير شرايط ،وارد
ماهيت دعوا شود :نفع  -1بايد حقوقي و مشروع باشد (مورد حمايت قانونگذار باشد)

 -2نفع بايد به وجود آمده و باقي باشد (بنابراين نفعي كه براي خواهان منوط به وجود شرط يا معلّق
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به وقوع امري باشد ،خواهان را ذينفع نميکند).
در اين مورد يك استثنا وجود دارد

این استثنا ماده  114قانون آيين دادرسي مدني ميباشد

كه صدور قرار تأمين خواسته نسبت به طلب يا مال معيني كه هنوز موعد تسليم آن نرسيده ،تحت
شرايطي پذيرفته ميشود.
 -3نفع بايد شخصي و مستقيم باشد (كه در صورت احراز ،حق اصلي مورد ادعا نصيب او شود)

نکته  -7هرگاه شخصي بهعنوان نماينده در دادگاه اقدام مينمايد از يك سو دادگاه بايد به دليل
نمايندگي وي توجه كند و از سوي ديگر نمايندگي را اگر محرز تشخيص داد ،از انواعي باشد كه قانون
براي اقامه دعوا تجويز نموده است.

نکته  -8كسي كه بهعنوان نماينده اقدام ميكند( ،از قبيل وكالت ،واليت يا قيمومت) درصورتيكه سمت
وي محرز نباشد

دادگاه قرار رد دعوي را صادر ميكند.

نکته  -9هرگاه شخص حقيقي به نمايندگي از جانب شخص حقوقي طرح دعوي نمايد و سمت او محرز
نباشد و دفتر بدون توجه به نقص دادخواست ،وقت دادرسي تعيين نمايد و دادگاه در جلسه دادرسي با
اين ايراد روبهرو شود

دادگاه قرار رد دعوا را بهعلت عدم احراز سمت صادر خواهد كرد.

نکته  -10براي اقامه دعوا  3شرط الزم است  -1ذينفع بودن مدعي  -2محرز بودن سمت از حيث اصالت
يا نمايندگي  -3داشتن اهليت (البته شرايط ديگر مانند اقامه دعوا در موعد قانوني و عدم اعتبار امر
قضاوت شده در آن دعوا نيز وجود دارند).

منجز بودن حق از شرايط اقامه دعوا نيست بلكه ،از شرايط پيروزي در دعوا ميباشد (البته برخي
نکته ّ -11
اين شرط را از شرايط اقامه دعوا ميدانند)

نکته  -12برخي معتقدند كه تقديم دادخواست ازجمله شرايط اقامه دعواست (دكتر سيد جاللالدين
مدني) اما دكتر شمس معتقد است .تقديم دادخواست از شرايط اقامه دعوا نيست بلكه از شرايط الزم
براي شروع رسيدگي دادگاه و بررسي وجود يا عدم وجود شرايط اقامه دعوا است.

نکته  -13در مواردي كه رسيدگي به ادعا را خود خواهان ،درخواست نموده باشد و شخص حقيقي باشد
(شخص حقيقي اصيل) مفهوم سمت در ذينفع بودن مستغرق ميباشد به نحوي كه با احراز ذينفعي
نيازي به احراز سمت نيست.

نکته  -14تكليف دادگاه در رسيدگي به وجود يا عدم وجود سمت ،زماني به وجود ميآيد كه درخواست
را شخص حقيقي اصيل مطرح نكرده باشد.

 -1دادگاه درصورتي به دعاوي حقوقي رسيدگي مينمايد كه:

(ارشد آزاد)1375 -

الف) ذيحق دادخواست تنظيم نموده باشد.

ب) به وجود حق علم داشته باشد.

		
ج) حق مستند به سند رسمي باشد.

د) حق مستند به داليل مصرح در قانون باشد.

كليات
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 -2هيچ دادگاهي نميتواند به دعوايي رسيدگي كند:

(قضاوت 1379 -و  ،1378مشاوران حقوقي)1380 -

الف) مگر اینکه خواهان يا وكيل يا قائممقام يا نماينده قانوني وي رسيدگي به دعوا را با رعايت قانون
خواسته باشد.
ب) مگر اينكه ،خواهان يا فردي ذيسمت از سوي او با رعايت موازين مقررات جاري اقامه دعوا نموده باشد.
ج) مگر اینکه ،شخص يا اشخاصي ذينفع يا وكيل يا قائممقام يا نماينده قانوني آنان رسيدگي به دعوا
را برابر قانون درخواست كرده باشند.
د) مگر اينكه ،شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي يا ذيسمت قانوني ،از سوي آنان با رعايت كليه
موازين و مقرارت جاري دادخواست كامل داده باشند.

 -3نمايندگي پدر از فرزند صغير ،نمايندگي  ............و نمايندگي امين عاجز از او ،نمايندگي

					
 .............است.
الف) قضايي -قانوني
پاسخنامه

ب) قضايي -انتخابي

سؤال  :1الف

		
سؤال  :2ج

(ارشد سراسري)1383 -

ج) قانوني -قضايي

د) قانوني -انتخابي

		
سؤال  :3ج

تكليف قضات به فصل خصومت
ماده  -3قضات دادگاهها موظفاند موافق قوانين به دعاوي رسيدگي كرده ،حكم مقتضي صادر و يا فصل
خصومت نمايند .درصورتيكه قوانين موضوعه كامل يا صريح نبوده يا متعارض باشند يا اص ً
ال قانوني در
قضيه مطروحه وجود نداشته باشد ،با استناد به منابع معتبر اسالمي يا فتاوي معتبر و اصول حقوقي كه
مغاير با موازين شرعي نباشد ،حكم قضيه را صادر نمايند و نميتوانند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال
يا تعارض قوانين از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزند و ّال مستنكف از احقاق حق شناخته شده
و به مجازات آن محكوم خواهند شد.
تبصره -چنانچه قاضي مجتهد باشد و قانون را خالف شرع بداند ،پرونده به شعبه ديگري جهت رسيدگي
ارجاع خواهد شد.
نکته  -1قضات دادگاهها موظفاند ،طبق قانون و با رعايت تشريفات قانوني به دعاوي رسيدگي كنند،
تخلف از اين مورد ،موجب فسخ يا نقض رأی در مراجع عالي خواهد بود.

نکته  -2اگر دادگاه دعواي مطروحه را قطع و فصل نكند ،حكم صادره برخالف ماده  3ق.آ.د.م بود ،و
نقض خواهد شد.

نکته  -3براي اينكه قاضي بتواند به منابع معتبر اسالمي يا فتاوي معتبر يا اصول حقوقي مراجعه كند،
يكي از شرايط زير الزم است -1 :قانون كامل نباشد -2 .قانون موضوعه صريح نباشد -3 .درخصوص
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موضوع دو قانون متعارض وجود داشته باشد -4 .در قضيه مطروحه اص ً
ال قانوني وجود نداشته باشد.

نکته  -4مجازات قاضي مستنكف از احقاق حق

براي بار اول شش ماه تا يك سال انفصال و درصورت

تكرار انفصال دائم از شغل قضايي است( .م 597ق.م.ا مصوب ( 1375بخش تعزیرات))

نکته  -5چنانچه قاضي مجتهد باشد و قانون را خالف شرع بداند با صدور قرار امتناع از رسيدگي پرونده
را به شعب ديگري ارجاع ميدهد (در اين مورد مجازات مقرر در (ماده  597ق.م.ا مصوب ( 1375بخش
تعزیرات)) در مورد وي اجرا نخواهد شد .زیرا در این مورد مستنکف شناخته نمیشود.

نکته  -6موارد ر ّد دادرس :كه در ماده  91ق.آ.د.م ذكر شده است ،استثنا بر تكليف دادرس براي رسيدگي
به دعوا است.

(دكتراي اعزام به خارج)1376 -

 -1قانوني بودن دادرسي يعني			:

الف) صالحيت محاكم را قانون تعيين ميكند و قاضي بايد طبق قانون حكم صادر كند.
ب) صالحيت محاكم را رئيس قوهقضاييه تعيين ميكند و قاضي ميتواند با توجه به منابع فقهي حكم
صادر كند.
ج) صالحيت محاكم را فقيه جامعالشرايط تعيين ميكند و قاضي بايد براساس نظر او ،حكم صادر كند.
د) قاضي محاكم براساس متون فقهي و منابع معتبر و فتاوي مشهور بايد حكم صادر كند.

 -2قضات دادگاه در وهله اول موظفند موافق  ................به دعاوي رسيدگي كنند.

						
الف) قوانين

ب) منابع معتبر فقهي

		

(قضاوت)1380 -
د) رويه قضايي

ج) فتاوي معتبر

 -3چنانچه قاضي مجتهد باشد و قانون را مخالف شرع بيابد:

(ارشد آزاد ،1380 -قضاوت)1380 -

الف) بايد براساس اجتهاد خود رأي صادر نمايد و رأي قطعي است.
ب) پرونده به شعبه ديگري ،جهت رسيدگي ارجاع خواهد شد.
ج) بايد براساس اجتهاد خود رأی صادر نمايد و رأي قابل تجديدنظر است.
د) پرونده به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد تا ،حل اختالف كند.

 -4هرگاه قاضي مجتهد باشد و قانون را خالف شرع بداند ،بايد:

(ارشد سراسري)1382 -

الف) جهت ارجاع پرونده به شعبه ديگر ،قرار عدم صالحيت صادر نمايد.
ب) جهت ارجاع پرونده به شعبه ديگر ،قرار امتناع از رسيدگي صادر نمايد.
ج) براساس نظر اجتهادي خود اقدام به صدور رأي نمايد اما اين رأي ،قابل نقض ميباشد.
د) براساس نظر اجتهادي خود اقدام به صدور رأي نمايد و اين رأي فقط نزد مجتهد جامعالشرايط
قابل شكايت است.
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 -5اگر در ارتباط با دعوا مطروحه حكم قانوني موجود نباشد ،قاضي رسيدگيكننده چه تكليفي

							
دارد؟

(وكالت)1384 -

الف) از نظر قانوني تكليفي ندارد و ميتواند دعوا را رد كند.
ب) بايستي با استناد به منابع معتبر اسالمي و يا عرف ،حكم قضيه را صادر نمايد.
ج) بايستي با استناد به منابع معتبر اسالمي يا فتاواي معتبر و اصول حقوقي ،حكم قضيه را صادر نمايد.
د) بايستي با استناد به منابع معتبر اسالمي و فتاواي معتبر يا عرف مسلم ،حكم قضيه را صادر نمايد.

 -6چنانچه قاضي مجتهد باشد و قانون را مخالف شرع بداند:

(وكالت)1387 -

الف) پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال مينمايد تا حل اختالف شود.
ب) بايد براساس اجتهاد خود رأي صادر كند و رأي قابل تجديدنظر است.
ج) بايد براساس اجتهاد خود رأي صادر نمايد و رأي قطعي است.
د) پرونده به شعبه ديگري جهت رسيدگي ارجاع خواهد شد.
 -7چنانچه در قضيه مطروحه اص ً
ال قانوني وجود نداشته باشد ،وظيفه قاضي چيست؟

(وكالت)1387 -

		
الف) بايد حكم به رد دعوي صادر نمايد.
ب) بايد با مصالحه فصل خصومت كند.
ج) بايد به داوري ارجاع دهد.

د) بايد به استناد منابع معتبر اسالمي و اصول حقوقي كه مغاير با موازين شرعي نباشد حكم مقتضي
صادر كند.
پاسخنامه

سؤال  :1الف

سؤال  :2الف

سؤال  :3ب

		
سؤال  :5ج

		
سؤال  :6د

		
سؤال  :7د

سؤال  :4ب

تعيين تكليف دعاوي به طور خاص
ماده  -4دادگاهها مكلفاند در مورد هر دعوا بهطور خاص تعيين تكليف نمايند و نبايد بهصورت عام و
كلي حكم صادر كنند.
نکته  -1درصورتيكه حكم دعوا به صورت عام صادر شده باشد ،در مراجع باالتر قضايي فسخ خواهد شد.

نکته  -2منظور از تعيين تكليف به طور خاص عبارت است از ،مستند ساختن تصميم دادگاه به قانون
و شرع.

 -1دادگاهها مكلفاند:

(مشاوران حقوقي ،1381 -قضاوت)1379 -

الف) در مورد هر دعوا به داليل طرفين رسيدگي نموده و به صورت كلي مبادرت به صدور حكم نمايند.
ب) به دعوا مطروحه با توجه به مندرجات دادخواست رسيدگي نموده و به صورت عام حكم صادر نمايند.
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ج) به دعوای مطروحه با توجه به نتيجه رسيدگي به داليل متداعيين رأي پرونده را صادر نمايند.
د) در مورد هر دعوا به طور خاص تعيين تكليف نمايند.

			
 -2دادگاهها در امور مدني موظفند:

(مشاوران حقوقي)1385 -

الف) در دعوای مطروحه با احراز واقع رأي مقتضي صادر و تعيين تكليف قانوني نمايند.
ب) با توجه به خواسته دعوا رسيدگي و با صدور رأي تعيين تكليف نمايند.
ج) در مورد هر دعوا به طور خاص ،تعيين تكليف قانوني نمايند.
د) درخصوص دعواي مطروحه با احراز واقع و اعالم ختم رسيدگي ،رأي قانوني صادر نمايند.
پاسخنامه

سؤال  :2ج

		
سؤال  :1د

اصل قطعيت آراء
ماده  -5آرای دادگاهها قطعي است مگر در موارد مقرر در باب چهارم اين قانون يا در مواردي كه به
موجب ساير قوانين قابل نقض يا تجديدنظر باشند.
نکته  -1اصل بر اين است كه آرای صادره از دادگاه بدوي قطعي ميباشد مگر ،در موارد منصوص در قانون
كه قابليت نقض و تجديدنظر آرا پيش بيني شده است.

نکته  -2حكمي كه قطعي نشده باشد ،قابليت اجرا ندارد مگر در  2مورد كه استثنا شده است:
الف -حكم ورشكستگي
ب -دعاوي تصرف

نکته  -3حكمي كه به محكومعليه يا وكيل يا قائممقام قانوني وي ابالغ نشده و حكمي كه موضوع آن
معين نباشد ،قابل اجرا نيست.

نکته  -4آرای دادگاهها اعم از حكم يا قرار است ،خواه در امور مربوط به دعاوي (حقوقي يا كيفري) صادر
شده باشد و خواه در امور حسبي.

نکته  -5بهموجب اين ماده

رسيدگي به هر دعوايي يك مرحلهاي بوده و رسيدگي دو مرحلهاي

خالف اصل محسوب ميشود و نياز به تصريح قانونگذار دارد.

 -1كدام مورد ،درخصوص قطعيت آرای دادگاهها صحيح است؟
الف) اصل بر قطعيت قرارها است برخالف احكام
ب) اصل بر قطعيت احكام است برخالف قرارها
ج) اصل بر عدم قطعيت است
د) اصل بر قطعيت است
پاسخنامه

سؤال  :1د

(قضاوت)1393 -

كليات

15

عقود و قراردادهاي بياثر
ماده  -6عقود و قراردادهايي كه مخل نظم عمومي يا بر خالف اخالق حسنه كه مغاير با موازين شرع
باشد در دادگاه قابل ترتيب اثر نيست.
نکته  -1دادگاه در موارد زير نبايد به عقد یا قرارداد ترتيب اثر دهد:
 -1درصورتيكه مخالف اخالق حسنه باشد.
 -2درصورتيكه مخالف نظم عمومي باشد.
 -3درصورتيكه مخالف صريح قانون باشد.

نکته  -2رأيي كه براساس قراردادي كه برخالف اخالق حسنه يا نظم عمومي يا مخالف قانون بوده صادر
شود ،قابليت فسخ و نقض در دادگاه تجديدنظر استان و دیوان عالی کشور را دارد( .از جهات فسخ و
نقض ميباشد)

 -1عقود و قراردادهايي كه مخل نظم عمومي است در  ................قابل ترتيب اثر نيست.

						
الف) دفتر كل
پاسخنامه

ب) دادگاه

ج) مرجع داوري

(قضاوت)1380 -

د) مورد طرفين

سؤال  :1ب

رسيدگي در مرحله باالتر
ماده  -7به ماهيت هيچ دعوايي نميتوان در مرحله باالتر رسيدگي نمود ،تا زماني كه در مرحله نخستين
در آن دعوا حكمي صادر نشده باشد ،مگر به موجب قانون.
نکته  -1اصل بر اين است كه به هيچ دعوايي نميتوان در مراحل باالتر بدون اينكه در مرحله بدوي مورد
رسيدگي قرار گرفته باشد ،رسيدگي نمود( .رسيدگي در مراحل باالتر منوط به رسيدگي در دادگاه
بدوي ميباشد)

نکته  -2استثنا بر اصل

طرح دعاوي طاري ميباشد (جلب ثالث و ورود ثالث در مرحله تجديدنظر)

نکته  -3رسيدگي به دعواي متقابل در مرحله تجديدنظر درصورتيكه در مرحله بدوي به آن رسيدگي
نشده باشد ،صورت قانوني ندارد (راي شماره  ،1323/5/31 -315شعبه اول دیوان عالی کشور)

نکته  -4مرحله باالتر كه رسيدگي ماهوي ميكند ،به مرحله تجديدنظر منحصر ميشود و در مرحله
فرجام فقط رسيدگي شكلي صورت ميگيرد.

 -1برابر ماده  7قانون آيين دادرسي مدني به ماهيت هيچ دعوايي نميتوان در مرحله ..............

رسيدگي نمود تا زماني كه در مرحله  ..............در آن دعوا  ...............صادر نشده باشد مگر

					
. ................

(مشاوران حقوقي)1386 -
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الف) نخستين -باالتر -قراري -به تشخيص دادگاه .ب) باالتر -نخستين -حكمي -بهموجب قانون.
ج) نخستين -باالتر -حكمي -به تشخيص دادگاه .د) باالتر -نخستين -قراري -بهموجب قانون.
پاسخنامه

سؤال  :1ب

ممنوعيت تغيير در حكم يا جلوگيري از اجراي آن
ماده  -8هيچ مقام رسمي يا سازمان يا اداره دولتي نميتواند حكم دادگاه را تغيير دهد و يا از اجراي آن
جلوگيري كند مگر ،دادگاهي كه حكم صادر نموده و يا مرجع باالتر ،آن هم در مواردي كه قانون معين
نموده باشد.
نکته  -1منظور از مقام رسمي ،اعم از مقامهاي دادگستري و ساير مقامهاي مملكتي بوده .به بيان ديگر
كسي كه با احراز شرايط قانوني و با صدور حكم تصدي مقامي را عهدهدار شده و وظايف و تكاليفي
برعهده وي گذاشته ميشود ،مقام رسمي است.

نکته  -2اين ماده بيانگر قاعده فراغ دادرس ميباشد (هنگامي كه دادرس رايي را صادر ميكند ،ديگر
ت اصحاب دعوا
حق ندارد نسبت به آن دخل و تصرفي نمايد يا تغييراتي بدهد و حتي نميتواند با رضاي 
رأی خود را تغيير دهد).

نکته  -3استثنائات بر قاعده فراغ دادرس :دادگاه پس از صدور حكم يا قرار قاطع تحت شرايطي ميتواند
آن را تصحيح نمايد يا در صورت وجود اجمال يا ابهام آن را تفسیر نمايد و يا در پس اعتراض
محكومعليه غایب يا اعتراض شخص ثالث و يا اعاده دادرسی مجددا ً به دعوايي كه منتهي به صدور رأی
شده ،تحت شرايطي اشتغال يابد.

تداوم رسيدگي به دعاوي
ماده  -9رسيدگي به دعاويي كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون اقامه شده به ترتيب مقرر در اين قانون
ادامه مييابد .آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام ،تابع قوانین مجری در زمان
صدور آنان میباشد مگر اینکه آن قوانین ،خالف شرع شناخته شود نسبت به کلیه قرارهای عدم
صالحیتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون از دادگاهها صادر شده و در زمان اجرای این قانون در جریان
رسیدگی تجدیدنظر یا فرجامی است به ترتیب مقرر در این قانون عمل می شود.
نکته  -1آرای صادره از حيث قابليت اعتراض و تجديدنظر و فرجام ،تابع قوانين ُمجرا در زمان صدور آنان
ميباشد مگر اين كه آن قوانين ،خالف شرع شناخته شوند.

نکته  -2نسبت به كليه قرارهاي عدم صالحيتي كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون از دادگاهها صادر شده
و در زمان اجراي اين قانون در جريان رسيدگي تجديدنظر يا فرجامي است ،به ترتيب مقرر در اين

