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 چکیده

و مراجعه به مراجع قضایی  دعوا دادرسی عادالنه یکی از حقوق اساسی طرفین دعوي است که پس از طرح

نیست و دادگاه مکلف به بررسی ادعاها و اسناد و مدارك  و شروع به رسیدگی امتناع و توقف دعوا متصور

از سوي دیگر همین اصل بنیادي براي تحقق غایت دادرسی در برخی  .استرسیدگی و ختم دعوا ، طرفین

 وضعیت تغییر اعتبار به نخست: شود می تقسیم دوقسم به دادرسی توقیف موارد موارد مقتضی توقف است.

 است مواردي میدو و است آمده) ج.ق 105 و 40، 39( درمواد که آنها، نمایندگان یا دعوا اصحاب شخصی

 است شده بینی پیش سایرمواد در که بوده آنان نمایندگان یا دعوا اصحاب شخصی تکه خارج از وضعی

بازداشت اصحاب دعوا و توقیف ، حجراصحاب دعوا و فوت به توان می نخست قسم موارد درخصوص

، توان به توقیف دادرسی ناشی از اناطه میدادرسی به سبب غیبت مفقود االثر اشاره کرد و در مورد قسم دوم 

تامین دعواي واهی و تامین اتباع بیگانه نام برد. توقیف دادرسی ، قرارمعاینه و تحقیق محلی، قرارکارشناسی

ین ای موارد توقیف دادرسی هم در قانونکند.  میبه نفع اصحاب دعوا بوده و از تضییع حقوق آنها جلوگیري 

.. . قانون دیوان عدالت اداري و، حسبی قانون امور، دادرسی مدنی و هم در سایر قوانین از قبیل قانون ثبت

ران مورد ای در تحقیق پیش رو سعی بر آن شده است که توقیف دادرسی در حقوق. پیش بینی شده است

  .بررسی قرار گیرد

  .فوت، حجر، توقیف دادرسی، دعوا، اصحاب دعوا، سمتواژگان کلیدي: 
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An attitude on the issue of sequestration of proceedings in 
Iranian law 

Abstract 

A fair trial is one of the fundamental rights of the parties to a lawsuit. After filing a 
lawsuit and referring to the judicial authorities and starting the proceedings, it is not 
conceivable to refuse or stop the lawsuit, and the court is obliged to examine the claims 
and documents of the parties, investigate and end the lawsuit. On the other hand, this 
fundamental principle is necessary to stop the proceedings in some cases. Cases of 
sequestration of proceedings are divided into two parts: the first is due to the change in 
the personal status of the litigants or their representatives, which is stated in articles 

(39, 40 and 105 of the Islamic Civil Code), and the second is cases that are outside the 

personal status of the litigants or their representatives. which is foreseen in other 
articles, regarding the cases of the first category, it is possible to refer to the death and 
imprisonment of the litigants, the arrest of the litigants and the seizure of the 
proceedings due to the absence of missing evidence, and in the case of the second 
category, it is possible to refer to the seizure of the proceedings due to anatah, 
appointment of experts, appointment of examination and investigation local, provision 
of fictitious lawsuits and provision of foreign nationals. Seizure of proceedings is in the 
interest of litigants and prevents their rights from being violated. Cases of seizure of 
proceedings are foreseen both in the Civil Procedure Law and in other laws such as the 
Registration Law, the Law on Customary Affairs, the Law on the Administrative Court of 
Justice, etc. In the upcoming research, an attempt has been made to examine the 
seizure of proceedings in Iranian law. 

Keywords: litigation, litigants, position, death, stone, sequestration of proceedings.  
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  مقدمه

ین دادرسی مدنی را ای ،و انقالب در امور مدنی میین دادرسی دادگاههاي عموای ماده یک قانون

ین دادرسی مدنی مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی ای :چنین تعریف نموده است

دیوان  تجدید نظر،، انقالب، به امور حسبی و کلیه دعاوي مدنی و بازرگانی در دادگاههاي عمومی

ن ای .رود میباشند به کار  میو سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن  عالی کشور

از قبیل دهد ( میین دادرسی تشکیل ای مجموعه اصول و مقررات را نهادهاي حقوقی مربوط به

ین ای ...). دفاعیات خوانده و، طرق شکایت از آنها، آراي محاکم، اقامه دعوا، حیت مراجعصال

دادرسی ضمانت اجراي حقوقی را بر عهده دارد که در مقررات تعیین کننده براي اشخاص پیش 

ن قواعد یعنی مقررات دادرسی تضمین احقاق حقوق افراد در ای بینی شده است بنابراین هدف

چرا که هدف از وضع چنین نهادي  کند مین هدف صدق ای در توقیف دادرسی نیز. شدبا میجامعه 

به عنوان مثال وقتی . باشد می.. . رعایت اصل تناظر و، حفظ حقوق افراد از قبیل تامین اصل دفاع

باید دادرسی به طرفیت ولی یا قیم یا وصی او ادامه یابد و  شود مییکی از اصحاب دعوا محجور 

بعد از ، نکه دادرسی توقیف شود و نماینده او معرفی گرددای دگی ممکن نیست مگرادامه رسی

  . شود میمعرفی نماینده دادرسی دوباره از سر گرفته 

ن ای که اصل حق دفاع و اصل تناظر در دادرسی رعایت شوند به شود مین امر موجب ای بنابراین

با ادامه چنین وضعی دفاع در مقابل  صورت که چون خود محجور توان ادامه دادرسی را ندارد و

نماینده او از طرف او دعواي مطروحه را بر عهده ، دعواي طرف براي او غیر ممکن خواهد بود

نماید به  میین دادرسی مدنی گاه دادگاه را مکلف ای نهادهاي حقوقی مربوط به. خواهد گرفت

وع سبب مکلف به اجرا نیست صرف وقوع سبب و زمینه اجرا شوند گاهی نیز دادگاه به صرف وق

که  باشد میقرار توقیف دادرسی جزء آن دسته از نهاد هایی . بلکه منوط به در خواست ذینفع است

توانند از  میاشخاص ذینفع نیز . بایست اقدام به صدور آن نماید میدادگاه به صرف وقوع سبب آن 

به یک  تواند مین درخواست صرفا ای خواست کنند امان قرار را با بروز سبب آن درای ردادگاه صدو

د و موجب گردد ای نکه دعوایی اقامه شد ممکن است اتفاقاتی پدیدای پس از. یاد آوري تعبیر شود

) توسط مرجع رسیدگی ن اقدام در قالب (قرارای .مراجع قضایی اقدام به توقیف دادرسی نمایند

سی است که از بطن آراي محاکم در توقیف دادرسی یک نهاد مربوط به دادر. شود میکننده صادر 

موارد توقیف دادرسی . شود مییعنی قراري است که در موارد معین توسط محکمه صادر  آید می

قانون ، ین دادرسی مدنیای ران در قوانین مختلفی پیش بینی شده است از قبیل قانونای در حقوق
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آیین نامه ( گی به تخلفات اداريقانون رسید، قانون دیوان عدالت اداري، قانون امور حسبی، ثبت

  . ... و) اجرایی

نماید  میتوقیف دادرسی مدنی مبتنی بر وجود اسباب است و دادگاه در صورتی به آن مبادرت 

نخست اسبابی که ناشی از : توان در دو قسم بیان نمود مین اسباب را ای .که آن اسباب موجود باشند

که خارج از وضعیت  باشد میمربوط به مواردي  میووضعیت اصحاب دعوا یا نمایندگان آنها و د

اصحاب دعوا یا نمایندگان آنهاست مانند توقیف دادرسی ناشی از صدور قرار اناطه یا فراهم 

مورد اولی را باید ، نکردن وسایل اجراي قرار معاینه محل یا تحقیق محلی در داد گاه تجدید نظر

  . تعلیق دادرسی تعبیر نمودتوقیف دادرسی نامید و از مورد اخیر به 

که کلیه شرایط اعم از شرایط شکلی و ماهوي فراهم شود از  شود میدادرسی در صورتی توقیف 

. ... قبیل منحصر بودن توقیف دادرسی به موارد مصرح در قانون یا اتخاذ تصمیم در قالب قرار و

مبادرت به  تواند میقرار نن نوع ای ن صورت دادگاه یا هر مرجع قضایی مجاز به صدورای در غیر

توقیف دادرسی منحصر به مراجع قضایی نیست بلکه مراجع غیر دادگستري . توقیف دادرسی نماید

.. مجاز به اتخاذ چنین . هیات هاي رسیدگی به تخلفات اداري و، نیز از قبیل دیوان عدالت اداري

  . باشند می میتصمی

  مفهوم توقیف دادرسی-1-1

و یا به لحاظ لغوي یعنی باز داشتن، نگاه داشتن، ضبط  اي توقف دادرسیتوقیف دادرسی به معن

رسد.  است و موضوعی است که گاهی در برخی از پرونده هاي قضائی، الزم بنظر می کردن و غیره

یابد. گاهی ممکن است دعوایی  میپس از شروع ادامه یافته و با صدور حکم پایان معموالً دادرسی 

با قرارهایی مانند قرار عدم استماع، قرار رد دعوا و غیره روبرو شود.  که خواهان مطرح کرده

همچنین ممکن است دعوا با جهاتی روبرو گردد که موجب توقیف دادرسی شود. در خصوص 

کنیم: مثالً جعفري  میتوقیف دادرسی تعاریف مختلفی ارائه شده است که به چند نمونه اشاره 

: ) توقیف دادرسی را چنین تعریف نموده است181: 1383ق (لنگرودي در کتاب ترمینولوژي حقو

تواند براي  ، مرجع رسیدگی میکند میپس از شروع  به  دادرسی در مواردي  که  قانون تصریح « 

) در تعریف 58: 1384، (شمس». مدتی دادرسی را متوقف سازد، مانند فوت یکی از اصحاب دعوا

توان از حرکت باز داشتن دادرسی دانست،  ی را میتوقیف دادرس«توقیف دادرسی آورده است: 

شان در ای ».شود میبدین معنا که دادرسی پس از شروع در پی رخ دادي از حرکت باز داشته 

منظور از «) چنین آمده است: 655: 2، ج1368تعریف توقیف دادرسی در کتاب حقوق مدنی (
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گردد، دادرسی قطع و متوقف  اهر میکه در دعوا ظ اي ن است که به علت عارضهای توقیف دادرسی

توان تعاریف مشابهی را نیز در متون حقوقی کشورهاي  در تعریف توقیف دادرسی می». شود می

دادگاه براي متوقف «دیگر بدست آورد. مثالً در دایره المعارف زبان انگلیسی چنین آمده است: 

کند و دادرسی  صادر می میتصمین خصوص ای ، درشود میساختن امري که مانع از ادامه دادرسی 

توقیف دادرسی تصمیم اتخاذ شده دادگاه در طول «یا در تعریف دیگري ». سازد را متوقف می

 باشد میتواند دای اختن یا تعلیق تمام یا قسمتی از دادرسی است که میاند جریان دعوا براي به تعلیق

  ».یا موقتی

توان به  ران نمیای رسند اما از نظرحقوق ر میاین تعاریف از توقیف دادرسی تاحدودي کامل بنظ

وجود ندارد و نیز توقف دادرسی در تمام  میآنها اتکا کرد زیرا در حقوق ما توقیف دادرسی دای

مواردي که استعمال شده اسباب تعلیق دادرسی فراهم گردیده است. بنابراین در یک تعریف نهایی 

ارت است از قرار صادره دادگاه مبنی بر خارج شدن توان توقیف دادرسی را چنین بیان کرد: عب می

تمام یا قسمتی از دادرسی از جریان رسیدگی با حدوث اسباب تصریح شده در قانون، به مدت 

  نامعلومی، مگر در مواردي که مدت معین شده باشد. 

ن ای تهگردد که الب جاد میای ن رو توقیف دادرسی به معناي توقفی است که در فرآیند دادرسیای از

که مبتنی بر خواسته دعوي باشد، که در  نای توقف ممکن است مبتنی بر اصحاب دعوي باشد و یا

  .شود میبه بررسی هر کدام پرداخته  مباحث آتیه

  مفهوم توقیف-1-2

ین دادرسی ای ) در1169:1360(معین،. ) آمده استتوقیف ازجمله به معناي (از حرکت بازداشتن

  مدنی 

ن صورت که ای به معناي تعلیق و گاه به معناي انقطاع استعمال شده است به اصطالح توقیف گاه

هرگاه بر اثر حوادثی که ارتباطی به وضعیت شخصی اصحاب دعوا یا نمایندگان آنها ندارد وقفه در 

اما توقیف به معناي انقطاع در مواردي است . جریان دادرسی رخ دهد توقیف به معناي تعلیق است

وضعیت اصحاب دعوا به واسطه فوت یا حجر یا در وضعیت نمایندگان آنها به که تغییري در 

واسطه ممنوعیت وکیل از وکالت یا زوال سمت نماینده قانونی حادث شود که تعقیب دادرسی بعد 

ن ای از ابالغ برگ هاي الزم به ورثه یا وصی یا ولی یا قیم یا موکل و دخالت مستقیم یا با واسطه

  ) 219و218: 1342، (متین دفتري. یردگ میاشخاص صورت 
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  مفهوم دادرسی -1-3

 باشد. مفهوم دادرسی در لغت به داد مظلوم رسیدن، رسیدگی به دادخواهی دادخواه و محاکمه می

دادرسی حاصل مصدر است و در لغت به معناي به داد مظلوم رسیدن، قضا   کلمه به عبارت دیگر،

نیز رسیدگی به دادخواهی داخواه و عمل دادرس را و ) 513: 1382. (معین، و محاکمه است

ر اصطالح حقوقی، دادرسی به مفهوم اعم ) د28: 22، ج 1334. (دهخدا، گویند دادرسی می

باشد که  خواست خواهان در جهت صدور راي با لحاظ پاسخی میررسیدگی مرجع قضایی به د

به صورت کلی دادرسی ) 273: 1384. (جعفري لنگرودي، نماید طرف مقابل عنداالقتضاء مطرح می

که در برهه زمانی مشخصی انجام و از درخواست شروع شده و تا  شود میاز اعمال  اي شامل دسته

ن که بر هر مرحله از دادرسی مصداق دارد، شامل ای ن تعریف عالوه برای یابد. صدور راي ادامه می

ده شروع شده و تا صدور راي ادامه که از ابتداي اقدام در خواست کنن شود میتمام اعمالی نیز 

: 1384. (شمس، گیرد میانواع دادرسی اعم از معمولی و خاص را در بر  مین تماای یابد، عالوه بر می

دادرسی به مفهوم اخّص، رسیدگی مرجع قضایی به دعوا یا امر مطروحه، یعنی ادعاها، ادلّه، ) 117

باشد. مفهوم دادرسی، جز در موارد  قاطع میها و خواسته خواهان در جهت صدور راي  استدالل

نه  و رود که دادرسی معمولی در مواردي به کار میمعموالً نادري داراي پیشوند (جلسه) بوده و 

واژه (رسیدگی) معموالً هاي خاص  در حقیقت در دادرسی. هاي خاص مورد نظر است دادرسی

که در دادگاه  اي مفهوم دعوا یعنی منازعه رود. دادرسی در برخی موارد به ن مفهوم به کار میای در

 ) 119. (همان: مطرح رسیدگی است به کار رفته است

  مبانی توقیف دادرسی و  تاریخچه -2

ن مبحث، تاریخچه مربوط به مفهوم و تصویب قانون مربوط به توقیف دادرسی از ابتداي ای در

  کنیم.  قوقی بررسی میین دادرسی مدنی تا کنون را از نظر فقهی و حای تصویب قانون

  تاریخچه توقیف دادرسی-1-2

در طول زمان دستخوش تحوالتی شده است. به نحوي که در هر برهه از  توقیف جریان دادرسی

اضافه یا از آن زوال دادرسی طواري توقیف دادرسی از جمله ن ای قانونگذاري کشورمان مواردي به

 .باشد تعقیب دادرسی از جانب متداعیین می ن تغییرات مساله تركای کاسته شده است. یکی از

ین دادرسی مدنی چه در قوانین سابق، از قبیل قانون اصول ای توقیف دادرسی در قانونبهرحال، 

ین ای و اصالحات بعدي آن و چه در قانون جدید 1318ین دادرسی مصوب ای محاکمات و قانون
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ن اصطالح در ای بلکه فقط به عنوانکه الزم االجراست، تعریف نشده  1379دادرسی مدنی مصوب 

قوانین یاد شده به کار رفته است.از نظر سابقه تاریخی پیدایش مفهوم توقیف دادرسی باید براي 

کشف حقیقت امر به متون فقهی مراجعه کرد که از لحاظ تاریخی و از لحاظ قانونگذاري قابل 

  توان از نظر سابقه  بررسی است. به اختصار می

تاریخی نظر فقهایی مانند شهید ثانی را جستجو کرد که در کتاب قضاوت شرح لمعه چنین آمده 

اگر سکوت مدعی علیه به وسیله آفتی از قبیل کري یا اللی باشد قاضی براي فهمیدن پاسخ «است: 

 ن کار به کمک دو مترجم عادل باشد، اما اگر سکوت اوای ، هرچندشود میاو به اشاره مفید متوسل 

تا به جواب درآید. بنابر قول شیخ طوسی در کتاب نهایه،  شود میاز روي عناد باشد، زندانی 

». جواب حقی است واجب بر او و اگر از آن امتناع کند، مستحق زندانی است تا اداء حق نماید

د و از زمان ای قضاوت و رسیدگی به حالت تعلیق در شود میسکوت از روي غرض موجب 

بنابراین سکوت از روي  شود میکه مدعی علیه پاسخ دهد رسیدگی متوقف  سکوت تا موقعی

  گردد. غرض و دشمنی یکی از اسباب توقیف دادرسی در فقه قلمداد می

مستحب است که قاضی قبل از صدور حکم طرفین دعوا را به صلح «در همان کتاب آمده است: 

کند و اگر شرع حکم معلوم  یتشویق کند، اگر صلح مقدور نباشد، قاضی مطابق شرع حکم م

اندازد تا قضیه روشن شود. بر او واجب است که در  نباشد، قاضی صدور حکم را به تاخیر می

ن مورد را توقیف دادرسی به معناي اصطالحی ای توان اگرچه نمی». تحصیل حکم شرع کوشش کند

توان توقیف حکم نیز  ن مورد را نمیای .گیرد مینامید، اما در زمره موارد تعلیق دادرسی جاي 

گردد، در  ، اما اجراي آن متوقف میشود مینامگذاري کرد چراکه در توقیف حکم، حکم صادر 

  صادر نشده است. میحالی که در عبارت یاد شده حک

هرگاه مدعی وکیل دیگري «همچنین در کتاب قضاء شرایع االسالم محقق حلی چنین آمده است: 

تواند نزاع را به تاخیر بیاندازد تا  ن صورت مدعی علیه میای درباشد که قسم بر وکیل رد نشود، 

تواند نزاع را به تاخیر  خود مدعی حاضر شود و نیز هرگاه مدعی علیه وکیل دیگري باشد، می

اختن دعوا یا اند ن قول موردي که موجب به تاخیرای در». بیاندازد تا خود مدعی علیه حاضر شود

، رد قسم است و حسب مورد تا حضور مدعی یا شود میوزي توقیف دادرسی به اصطالح امر

باید توجه کرد که زمان حضور هر دو شخص یاد شده نامعلوم  ماند. مدعی علیه دعوا متوقف می

بوده و ممکن است، مدت زمان طوالنی طول بکشد تا اشخاص یاد شده (مدعی یا مدعی علیه) در 

  محضر قاضی حضور یابند.
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ران از قانون ای ین دادرسی مدنیای تاریخی قانونگذاري  نیز باید گفت که قانونبه لحاظ سابقه 

هجري  1290آبان  2هجري قمري ( 1329ماده در ذي القعده  812فرانسه گرفته شده و در 

 1306شمسی) به تصویب رسیده است. بعد از تصرفاتی که راجع به محاکم صلحیه در سال 

ی اصالح گرید. قبل از مشروطیت دستگاهی به نام دیوان ین دادرسی مدنای شمسی شد، قانون

دیوانخانه عدلیه در تهران وجود داشت که تابع مقررات ثابت و مدون نبوده و قطع و فصل دعاوي 

  گرفته است.  میاالت و والیات به اداره والت و حکام انجام ای مردم در

هم بنام محکمه استیناف  اي بعد از مشروطیت محکمه ملکی و نقدي و محکمه جزا و شعبه

شده و قانونی براي ترتیب محاکمات  میتشکیل یافته و هیاتی بنام تمیزگاه از طرف وزیر دعوت 

ن چند ای ران تابع قوانین و اصول محاکمات شد و طیای شمسی محاکم 1290نبوده است. از سال 

ر اصالحات، مربوط به ین دادرسی روي داده و بیشتای سال عدلیه قانونی پی در پی تغییراتی در

ین ای تاخیر یا تسریع محاکمه و ابتکار عمل بوده که در دست اصحاب دعوا باشد یا محکمه.

اصول محاکمات بر تبادل لوایح  1331از افراط به اعتدال گرایید و در دي ماه سال  1318دادرسی 

ات دیگري روي اصالح 1339تا  1334قرار گرفت و محاکمات شفاهی زاید تلقی گردید. از سال 

ین دادرسی مدنی به تصویب رسید که تاکنون الزم االجرا ای قانون 1379داد و در نهایت در سال 

  بوده است. 

ران وارد قانون اصول محاکمات حقوقی ای توقیف دادرسی براي اولین بار در تاریخ قانونگذاري

اد شده (مربوط به قانون ی 43شمسی گردید. اسباب توقیف دادرسی هم در ماده  1290مصوب 

همان قانون در مبحث ششم (توقیف و تعقیب و بطالن محاکمه)  430مواد عمومی) و هم در ماده 

  :شود میدر موارد ذیل رسیدگی به دعوا توقیف  43آورده شده است. به موجب ماده 

  به رضایت تمام صاحبان دعوا -1

  بان دعوادر صورت فوت یا جنون یا ظهور و عدم صالحیت یکی از صاح -2

در صورتی که یکی از اتفاقات مذکوره در فقره دوم نسبت به وکیل یکی از صاحبان دعوا به  -3

  د.ای عمل
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به  -1آید:  همان قانون توقیف محاکمه در موارد مفصله ذیل به عمل می 430براساس ماده 

ین و یا در صورت فوت یا جنون یا مسلوب الحقوق شدن یکی از متداعی -2رضایت اصحاب دعوا

ین دادرسی مدنی به تصویب رسید و اسباب توقیف ای قانون 1318در سال . وکیل یکی از آنان

ین دادرسی مدنی در مورخه دي ماه ای آورده شد. در الیحه اصالح قانون 290دادرسی در ماده 

بند اول ماده یاد شده حذف و دو بند دیگر به همان شکل باقی ماند. در نهایت در سال  1331

و انقالب در امور مدنی به تصویب رسید و اسباب توقیف  میین دادرسی دادگاههاي عموای 1379

(مربوط به اصحاب دعوا و نمایندگان  105(مربوط به وکیل) و  39و  40دادرسی عموماً در مواد 

ن ماده و شرایط و اسباب توقیف دادرسی صحبت ای آنها) قرار گرفت که در فصول بعد در مورد

  د. خواهد ش

  مبانی توقیف دادرسی -2-2

در حالی که مفهوم توقیف دادرسی به منزله ختم دعوا نیست و ممکن است پس از رفع موارد 

توان  یا هر دلیل دیگري که الزمه جریان دادرسی عادالنه است، نمی و نقص یا حجر و جنون

حقوقی باعث گردید هاي  ن ظرافتای دادرسی را خاتمه داد و ابطال پرونده را درخواست نمود.

ن دو را ای موضوع توقیف دادرسی را در بحث زوال دادرسی پیش کشیده و تفاوتها و اشتراکات بین

جاد ای ین دادرسی مدنی است که موجبای توقیف دادرسی یک نهاد حقوقی مربوط به کشف نمود. 

توقیف  گردد. بنابراین مبناي نظم دادرسی و به تبع آن سبب محفوظ ماندن حق اشخاص می

توان بطور خالصه چنین بیان کرد که هدف رعایت اصل تناظر و حفظ حقوق دفاع  دادرسی را می

اشخاص بوده است چه اشخاصی که در دعوا شرکت دارند و چه آنهایی که درعوا شرکت ندارند 

م ن که به علت عدای نماید مانند قایم مقام قانونی یا جاد حق و تکلیف میای ولی دعوا براي آنان

حضور یا عدم آگاهی آنها حقی از آنها تضییع نگردد. البته گفتنی است  که در مواردي که  اصحاب 

کنند، بر طبق قاعده  خودداري می دعوا از جریان دادرسی  آگاه هستند  و از حضور در دادرسی 

ن جهت ای اقدام به ضرر خود عمل کرده و نتایج آن نیز بر عهده خودشان خواهد بود. در نتیجه از

به اصل تناظر و حقوق دفاع اشخاص وارد نخواهد شد. اصل تناظر و اصل حقوق دفاع از  اي لطمه

ن عقیده است که باید ای باشد. اصل حقوق دفاع مبین اصول مهم دادرسی بوده و غیرقابل نقض می

) به عبارت 135: 1383(شمس، ؛ دفاع از منافع اصحاب دعوا مورد حمایت و تضمین قرار گیرد

کند اصحاب دعوا بتوانند تمام آنچه را که در رسیدن به خواسته هاي  جاب میای دیگر، اصل تناظر

دانند، اعم از ادعاها، ادله و استدالالت به اطالع قاضی برسانند  خود و کشف واقع الزم و مفید می
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ناقشه ن خصوص ارائه نموده و نیز صحت مورد مای و در عین حال امکان اطالع از آنچه رقیب در

ن اصل که در نهایت در جهت تامین برابري اصحاب دعواست، ای قرار دادن آنها را داشته باشد.

ها در مراجع قضایی  دادرسی مین اصل شمول عام دارد و بر تماای .شود میاصل عام حقوق شمرده 

 به مفهوم اعم حاکم است. به عنوان مثال در توقیف دادرسی به علت فوت یکی از اصحاب دعوا

ن که ورثه متوفی بتوانند به لحاظ قایم مقام ای کند که دادرسی متوقف شود تا جاب میای اصل تناظر

که مبناي توقیف دادرسی  شود مین نتیجه حاصل ای بودن از حقوق خود دفاع نمایند در نهایت

ن نهاد حقوقی وسیع تاسیس ای تامین حقوق دفاع اشخاص و رعایت اصل تناظر است و بدین علت

 . دیده استگر

  شرایط توقیف دادرسی-3

  شرایط توقیف جریان دادرسی به چند عامل بستگی دارد: 

  اطالع دادگاه:  - الف 

براي آن که رسیدگی به یک دعوا متوقف شود الزم است که توقف آن از سوي دادگاه اعالم 

لع شود. لذا کی از موارد توقف دادرسی مطیشود، اعالم کردن دادگاه نیز مستلزم آن است که از 

زمانی که یکی از موارد دادرسی روي دهد، تا وقتی که دادگاه از آن اطالعی نیافته است دادرسی 

مالك تحقیق ما نیز ین دادرسی مدنی که ای قانون 105ن امر در ماده ای .شود میخود به خود متوقف ن

که دادگاه از مورد توقف  توان استنباط نمود که تا زمانی نیز بیان شده است و از مفاد آن می هست،

الزم به ذکر است که توقیف مکرراً دهد.  دادرسی آگاه نشده است، دادرسی به جریان خود ادامه می

 .گیرد میدادرسی از طریق صدور قرار توقیف دادرسی صورت 

  حدوث مورد توقف بعد از شروع دادرسی و قبل از صدور رأي قطعی:  -ب 

ن است که مورد توقف بعد از آن که دادرسی شروع شد ای یشرط دیگر براي متوقف شدن دادرس

بنابراین اگر سبب توقف زمانی . و قبل از آن که در مورد آن رأي قطعی صادر شود، باید اتفاق افتد

زیرا جریانی  شود میبه دادگاه اعالم شود که در مرحله صدور حکم باشد، دیگر دادرسی متوقف ن

گذشته از آن فوت یا . لت دادگاه باید اقدام به صدور حکم کندن حاای ندارد که متوقف شود و در

حجر یکی از اصحاب دعوا زمانی از موجبات توقف دادرسی است که پس از شروع رسیدگی 

خوانده در قید حیات نباشد، دادگاه  شود میحادث شود، در نتیجه اگر در زمانی که دعوي اقامه 
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. (دربندي، رضا زاده، شود میدر دادگاه شنیده ن ا اصالًکند و دعو قرار عدم استماع دعوا صادر می

1397 :75-65(  

  به مرحله صدور حکم نرسیدن دادرسی -3-1

 و یابد ادامه عملیات اجرایی پایان تا حکم اجراي که است نای بر اصل حکم، قطعیت از پس اساساً

 کرده تجویز را امر نای که قانونگذار نای مگر نیست جایز حکم اجراي تعطیل یا و توقیف و تأخیر

اجراي دادرسی و  توقیف جهت موارد عملی هم و قانونی موارد هم مواقع، بعضی در لکن باشد؛

ن ای اجراي حکم نیست. یکی از تأخیر یا دادرسی و توقیف جز اي چاره که کند می بروز حکم اجراي

ن ای و صدور راي است. موارد که قانونگذار پیش بینی کرده است، استرداد دعوي قبل از رسیدگی

مساله ممکن است به شکل توقیف دادرسی صورت گیرد ولی همان گونه در فصول پیشین نیز 

بحث شد، توقیف دادرسی به منزله خاتمه دادرسی نیست و ممکن است براي برخی جریان 

دادرسی ادامه یابد و براي برخی دیگر در صورت متعدد بودن خواهان ها و خوانده ها متوقف 

 - ) استرداد دعوا در دو حالت قابل تصور است: الف138: 1396ردد. (رنجبر، حسن عسگري، گ

تعطیلی موقت دادرسی به جهات مختلف که مورد  -ختم دادرسی و مختومه نمودن پرونده ب

ن جا منظور از استرداد دعوي در مفهوم توقیف دادرسی مدنظر ای ن پایان نامه است. درای بحث

  است. 

 اثر دو گردد مسترد دادرسی، از فرایند مقطعی چه در این که حسب وا و توقف دادرسیدع استرداد

 اگرچه دعوا. سقوط قرار و دعوا رد قرار گذاشت؛ خواهد جاي به قرار صادره از حیث نوع متفاوت

 مشمول نیز یک برخوردارند، هیچ قرار عنوان از گفته، پیش در قرارهاي یاد شده موضوع دو هر

به  منتهی که دعوایی همان دوباره طرح امکان جهت از شده، نیستند ولی قضاوت و مختوم امر اعتبار

دعوایی  موضوع که ترتیب این با گذارند؛ می مختلف به جاي و متفاوت اثري شده، مزبور قرارهاي

 اوتامر قض اعتبار شمول نگران این که کرد بدون اقامه نو از توان می را شده دعوا رد قرار به منجر که

 کلی کردن صرف نظر واسطه به دعوایی که اما بود. مزبور دعوي موضوع به نسبت دعوا انتفاء یا شده

 ولی نیست امر مختوم واجد اعتبار اگرچه گشته، منتج دعوا سقوط قرار صدور به دعوا، آن از خواهان

 سبب آن که بدون دهد؛ دست می از علت همین به را خود اقامه قابلیت دعوا، انتفاء و سقوط سبب به

  ).66: 1401تدین،باشد. ( شده قضاوت امر اعتبار شمول و حکومت وضعیتی، و اثر چنین

که  شود میفوت، حجر و زوال سمت در صورتی موجب توقیف دادرسی ن رو، از آنجا که ای از

ب دادرسی شروع شده و به مرحله صدور رأي قاطع نیز نرسیده باشد. بنابراین اگر در زمانی که سب
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، دادرسی به مرحله صدور حکم رسیده باشد، دادگاه باید شود میتوقیف دادرسی به دادگاه اعالم 

  . نسبت به صدور رأي اقدام کند زیرا دادرسی جریان ندارد تا توقیف شود

ادامه  مزبور دادرسی که نخواهد دلیلی هر به و نماید آغاز را دعوا و دادرسی دعوا، طرف یک اگر

قطع  و متوقف مدنی دادرسی قواعد 38 ماده با برابر تواند می صورت این در رسیدگیکند،  پیدا

 را مسترد دعوا و نموده قطع را آن حق، یک عنوان به تا است قادر دعاوي، خواهان غالب در گردد.

 به دادگاه را مجوز نخست دعوا، قطع براي باید او موارد، در بعضی و خاصی شرایط در اما سازد

 که آن است عمومی قاعده زند،   می دعوا استرداد و به قطع دست خواهان که مواردي در آورد. دست

 نیز دادگاه عین حال در اما است دعوا و قطع دادرسی زمان تا خوانده هاي  هزینه پرداخت مسئول او

 نظر به ق.آ.د.م 107 کند. ماده صادر دیگري را دستور و قرار که است صالحدید و اختیار این داراي

 دادرسی پایان و خاتمه تا پیش از منحصراً دعوا استرداد که است مهم بسیار نکته این بیان مقام در

 دهد. انجام صدور رأي جز هیچ اقدامی ندارد حق دادگاه دادرسی، خاتمه از پس زیرا، است. ممکن

 دعوا و هاي طرف دفاعیات و استماع ادعاها از پس دادگاه که شود می اعالم هنگامی دادرسی ختم

 دیگري قانونی اقدام و بداند صدور رأي معد را پرونده الزم، تحقیقات و اقدامات انجام همچنین

  متصور نباشد. 

  امکان توقیف در کلیه مراحل دادرسی-3-2

با توجه به موارد توقیف دادرسی که در گفتارهاي قبل به آنها اشاره گردید، نتیجه بحث آن است 

ادرسی در همه مراحل دادرسی وجود دارد اما بعد از صدور حکم قطعی از که امکان توقیف د

سوي دادگاه، امکان توقیف دادرسی وجود ندارد و در صورت اعتراض به راي قطعی دادگاه، در 

ن طرق به معناي ای ین دادرسی مدنی، طرق دیگري براي اعتراض به راي وجود دارد کهای قانون

راه  بعد از صدور حکم قطعی یا قطعی شدن حکم اصوالًابراین، توقیف دادرسی نخواهد بود. بن

با توجه به قوانین و مقررات مربوطه،  براي اعتراض به راي وجود ندارد. اي معمول و تعریف شده

ن دو ای : وا خواهی و تجدیدنظر خواهی. در مورددو راه شکایت از راي به روش عادي وجود دارد

د اما به جهت روشن شدن مطلب باید گفت که در واخواهی، شیوه در مطالب پیشین بحث گردی

ک از ی اگر اخطاریه به محکوم علیه به صورت واقعی و قانونی ابالغ نشده باشد و او در هیچ

نیز براي دفاع از خود به دادگاه ارسال نکرده باشد راي  اي جلسات دادرسی شرکت ننموده و الیحه

 406ین دادرسی مدنی و همچنین ماده ای قانون 306ه صادر شده غیابی است. با توجه به ماد

در  .شود میباعث توقیف اجراي حکم  واخواهیین دادرسی کیفري، صدور قرار قبولی ای قانون
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به طور کلی مرحله تجدیدنظرخواهی به ویژه در جریان دادرسی کیفري نیز گفت که 

تجدیدنظرخواهی به معناي درخواست رسیدگی مجدد به به راي صادر شده توسط یک دادگاه 

ین دادرسی ای قانون 348است و یکی از رایج ترین روش هاي اعتراض به راي است که در ماده 

. شرایطی براي آن در نظر گرفته شده است ین دادرسی کیفريای قانون 434مدنی و همچنین ماده 

: اعاده دادرسی، فرجام خواهی، همچنین راه هاي خاص و غیرعادي شکایت از راي عبارتند از

ق.آ.د.ك. موارد  477اعتراض ثالث (اصلی و طاري)، اعتراض ثالث اجرایی، درخواست اعمال ماده 

هیز از اطاله کالم، از توضیحات فوق در بحث هاي قبلی مورد بررسی قرار گرفت و به جهت پر

  . شود میبیشتر خودداري 

  صدور قرار توقیف دادرسی-3-3

زمانی که یکی از اصحاب دعوي فوت کند و یا محجور شود و یا سمت یکی از آنان که به 

 ،موجب آن سمت داخل در دادرسی شده زایل شود، دادگاه با صدور قرار توقیف دادرسی

اگر فوت یا زوال سمت یکی از . کند رسیدگی را متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعالم می

ن صورت دادرسی نسبت به ای اصحاب دعوا، تأثیري در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد، در

در نتیجه پس از تعیین جانشین و درخواست ذینفع، جریان دادرسی  .دیگران ادامه خواهد یافت

در صورت توقیف یا زندانی شدن یکی از اصحاب دعوي یا عزیمت به محل . کند دا میادامه پی

. ولی دادگاه شود مییا مأموریت دولتی یا مسافرت ضروري، دادرسی متوقف ن میمأموریت نظا

دهد. در صورت فوت یا محجور شدن وکیل، رویه قضایی چنین  مهلت کافی براي تعیین وکیل می

شود، بلکه دادگاه به اصحاب دعوي یا یکی از طرفین، که وکیل وي  میاست که دادرسی متوقف ن

 109کند که وکیل دیگري اختیار کند. در اجراي مفاد ماده  فوت یا محجور شده است، اخطار می

 قرار تأمین، تودیع تا دادرسی توقیف و خواهان ندادن تأمین  مبنی بر ین دادرسی مدنیای قانون

پس از صدور قرار توقیف دادرسی و توقیف آن، هر عملی پس از . شود می صادر دادرسی توقیف

مقام قانونی  تاریخ صدور قرار و قبل از تعقیب جدید در پرونده واقع شود، معتبر نیست و قائم

توقیف دادرسی مانع از تعلق . تواند نسبت به آن در مرجع باالتر اعتراض کند محجور میمتوفی یا 

خسارت تأخیر تأدیه در مدت توقیف نیست. مگر در خصوص فوت خوانده که تاریخ محاسبه 

 .شود میخسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور حکم به نفع مدعی محاسبه 

ابل اعتراض و شکایت نیست و به اصحاب دعوي قرار توقیف دادرسی ق همچنین باید گفت که

نویس شدن و دادنامه شدن هم  به ابالغ ندارد، به پاك میکه که لزو هم ابالغ نخواهد شد، در حالی
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نیست و فقط کافی است که قاضی در صورت مجلس محکمه مراتب توقیف را ذکر کند و  میلزو

  .داز راه اخطاریه، توقیف دادرسی را به طرفین اطالع ده

  آثار توقیف دادرسی -4

و در دعوا ممکن است آثاري براي طرف دعوا به  شود میتوقیف دادرسی با شرایطی حاصل 

ولی  شود میهر چند توقیف دادرسی با شرایط خاص و منحصر به فردي میسر  .همراه داشته باشد

ه باشد چنانچه توقیف دادرسی صورت بگیرد و طرف دعوا علم به آثار توقیف دادرسی نداشت

اثر توقیف  . ممکن است با مشکالتی مواجه گردد و شاید خساراتی براي وي به وجود آورد

نماید که البته جهتی که دادرسی متوقف  ن است که دادرسی را به طور موقت متوقف میای دادرسی

گردد اهمیت دارد چراکه اگر توقیف دادرسی راجع به اصحاب دعوي باشد با مواقعی که  می

گاهی . گردد می شامل را متفاوتی آثار گردد، مطرح دعوي خواسته جهت به راجعدادرسی توقیف 

گردد و گاهی تا تعیین جانشین  توقیف دادرسی ناشی از اصحاب دعوي سبب سقوط دعوي می

گردد و چنانچه ناشی از خواسته دعوي نیز باشد در شرایطی امکان صدور قرار  دادرسی متوقف می

منظور حفظ موضوع دعوا، پیشگیري از، از  حکم توقیف به. به عبارت دیگر، رد دعوي وجود دارد

در اجراي مفاد ماده . .گردد نده برآورد میای باشد که در بین رفتن موضوع دعوا یا تامین خساراتی می

(مبنی بر تأمین ندادن خواهان و توقیف دادرسی تا تودیع تأمین) قرار  ین دادرسی مدنیای قانون 109

  . اثر توقیف دادرسی چنین است:شود میدادرسی صادر  توقیف

الف ـ پس از صدور قرار توقیف دادرسی و توقیف آن، هر عملی پس از تاریخ صدور قرار و 

قبل از تعقیب جدید در پرونده واقع شود معتبر نیست و قائم مقام قانونی متوفی یا محجور 

  .تواند نسبت به آن در مرجع باالتر اعتراض کند می

باشد، مگر در  ب ـ توقیف دادرسی مانع از تعلق خسارت تأخیر تأدیه در مدت توقیف نمی

خصوص فوت خوانده که تاریخ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور حکم به نفع مدعی 

  .شود میمحاسبه 

 یکی دیوان، در ثالث جلب طرح دعواي از پس اگر که است نای بیاید پیش است، ممکن که سؤالی

داشته  جلب و اصلی دعاوي از هریک بر تواند می اثري چه بروز نماید، دادرسی توقیف موارد از

 ینای نامه ینای 29 ماده اما نشده است، داده اختصاص بحث نای به اي ماده دیوان قانون در باشد؟

 دادرسیشود،  محجور یا نماید فوت عنه، یا مشتکی شاکی که در صورتی«گوید:  می دیوان دادرسی
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 مفاد ».باشد آماده رأي صدور براي ، مگر پروندهشود می متوقف او قانونی مقام قائم معرفی و تعیین تا

 اخیر قید البته .شود میرا متذکر  امر همین تفاوت کیاند با هم، مدنی دادرسی ینای قانون 105ماده 

 تصریح رغم )، علی60پیشین: حقوقدانان (شمس،  البته برخی .شود مین دیده 105 ماده در 29 ماده

 دانند.  می مدنی بدیهی دعاوي خصوص را قید نای اجراي مدنی، دادرسی ینای قانون

 از یکی سمت زوال 105 ماده که ن استای دارد وجود 105 و ماده 29 ماده بین که دیگري تفاوت

 دیوان، ین دادرسیای تصریح به که دیگري مورد داند. می دادرسی توقیف از موارد را دعواي اصحاب

 ماده بنابراین است. شده بینی پیش نامه ینای 32 در ماده ،شود می دادرسی توقیف موجب تواند می

 رسیدگی است، دار دیگري صالحیت مرجع در امري ثبوت به منوط دیوان در هرگاه رسیدگی«

 ابالغ طرفین به مراتب و شده متوقف مزبور مرجع از طرف رسیدگی قطعی نتیجه اعالم تا دیوان

 وگواهی مراجعه مرجع اخطاریه به دیوان اخطاریه ابالغ تاریخ از ماه یک ظرف باید گردد، ذینفع،

شاکی  مورد در آن صورت غیر در نماید، تسلیم دیوان به طرح موضوع بر مبنی را مزبور مرجع دفتر

 تلقی بالاثر قسمت آن در وي عنه ادعاي مشتکی مورد در و گردد می صادر دادخواست ابطال قرار

 ) 25-26: 1391(جعفري مجد، ». شود می

 که صورتی در شود، توقیف باال دالیل یکی از به طاري دعواي یا اصلی دعواي که مواردي همه در

 و کند پیدا می ادامه دیگر دعواي به رسیدگی باشد، نداشته وجود دعواي دیگر در توقیف وجه

 طاري دعواي مورد در و است واضح دعواي اصلی توقیف عدم مورد در امر، نای .شود مین توقیف

 را او توان دعواي نمی است، کرده تقدیم دادخواست طاري دعواي چون خواهان گفت: باید هم

  دانست. اصلی دعواي به وابسته

 تقویت براي، طاري دعواي که است جایی هم آن و کرد استثناء باید را یک مورد نظر، نای از 

 باشد، مثالً موجود دعوي دو هر در توقیف، جهت وقتی باشد. همچنین شده اقامه جالب موضع

 پرونده مگر متوقف شود؛ دعوا دو هر رسیدگی در باید کند، می فوت جلب دعواي خواهان که زمانی

 باشد. رأي صدور آماده دوآنها یا هر دعاوي از یکی براي

 در دعوا، از شاکی کردن فنظر صر یا دادخواست،استرداد  اثر مورد در قسمت، نای در دارد ضرورت

 که نای توضیح .شود می الذکر اعمال فوق هاي استدالل هم موارد نای در که شود ذکر ن نکتهای دیوان

دعواي  بر اثري ثالث جالب توسط ثالث جلب دعواي از نظر کردن صرف یا دادخواست استرداد

 فنظر صر و دادخواست ) استرداد511: 1396اسگویی، و برعکس. (پوراستاد، اقبالی  ندارد اصلی

 است. بینی شده پیش دیوان دادرسی ینای نامه ینای 31 و 30 مواد در از دعوا کردن
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  رفع توقیف دادرسی -5

توقیف دادرسی موجب فراغ دادرس نخواهد بود، زیرا توقیف دادرسی موقت بوده و بعد از 

عوامل رفع توقیف . دادرسی در همان دادگاه ادامه خواهد یافت مرتفع شدن عوامل توقیف، مجدداً

  . دادرسی عبارتند از: معرفی وارث، معرفی ولی یا معرفی نماینده قانونی دیگر

اگر توقیف به دلیل فوت یکی از اصحاب دعوا باشد، باید وراث از سوي طرف مقابل  )1

  . نخواهد بود معرفی شوند ولی معرفی وراث مستلزم ارائه گواهی حصر وراثت

مقدور نیست بلکه به هر دلیل ثابت  ارائه گواهی حصر وراثت از جانب طرف مقابل عمالً

ن صورت ای شوند وراث متوفاي خواهان یا خوانده هستند در بشود که افرادي که معرفی می

  . کفایت خواهد کرد

نماینده قانونی  اگر توقیف به دلیل حجر یکی از اصحاب دعوا باشد، رفع توقیف با معرفی) 2

 اوست. ولی یا قیم مثالً خواهد بود؛

ن ای اگر توقیف به دلیل زوال سمت باشد، رفع توقیف مستلزم معرفی کسی که بعداً داراي) 3

  .سمت نشده است خواهد بود

) اگر توقیف دادرسی به دلیل عدم پرداخت هزینه یا دستمزد کارشناس باشد، با پرداخت هزینه 4

 یابد.  دادرسی پایان می کارشناسی، توقیف

که  نای عالوه بر یعنی ن موضوع را درخواست کند؛ای براي رفع توقیف دادرسی، ذینفع باید

   .برد موانع دادرسی را از بین می ،کند موجبات توقیف را مرتفع می

ذینفع باید درخواست بکند که از دادرسی رفع توقیف بشود، بدون درخواست رفع توقیف از 

 از توقیف رفع که وراث معرفی شدند یا نماینده قانونی معرفی شدند، نای صرف جانب ذینفع

  .شد نخواهد دادرسی

 و شود میبعد از پایان دادرسی استرداد دعوا تحت هیچ شرایطی از سوي خواهان پذیرفته ن 

درخواست  .رسیدگی خود تصمیم نهایی و قاطع را اتخاذ بکند ادامه در که است مکلف دادگاه

 دعوا مسترد شود دادگاه قرار رد دعوا را صورتی که در  تواند کتبی یا شفاهی باشد، اد دعوا میاسترد

  )8: 1397. (مالکی، سلیمیان، صادر خواهد کرد
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  نتیجه گیري

 :توان به عنوان نتیجه ارائه نمود میبا بررسی موضوعات مربوط به توقیف دادرسی مطالب زیر را 

گاه به معناي تعلیق و گاه به معناي انقطاع استعمال  "توقیف  "ین دادرسی مدنی اصطالح ای در

  . شود میشده است و به طور کلی هر دو معنا توقیف خوانده 

 اصحاب شخصی وضعیت تغییر اعتبار به نخست: شود می تقسیم دوقسم به دادرسی توقیف موارد

که  است مواردي میدو و است آمده) ج.ق 105 و 40، 39( درمواد که، آنها نمایندگان یا دعوا

 شده بینی پیش درسایرمواد که بوده آنان نمایندگان یا دعوا اصحاب شخصی خارج از وضعیت

بازداشت اصحاب  ،حجراصحاب دعوا و فوت به توان می نخست قسم موارد درخصوص است

توان به  مورد قسم دوم میبه سبب غیبت مفقود االثر اشاره کرد و در دعوا و توقیف دادرسی 

تامین دعواي واهی و ، قرار معاینه و تحقیق محلی، قرار کارشناسی، توقیف دادرسی ناشی از اناطه

زمانی که یکی از اصحاب دعوي فوت کند و یا محجور شود و یا و  تامین اتباع بیگانه نام برد

شود، دادگاه با صدور قرار سمت یکی از آنان که به موجب آن سمت داخل در دادرسی شده زایل 

  .کند رسیدگی را متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعالم می ،توقیف دادرسی

اگر فوت یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا، تأثیري در دادرسی نسبت به دیگران نداشته  

 در نتیجه پس از تعیین جانشین .ن صورت دادرسی نسبت به دیگران ادامه خواهد یافتای باشد، در

  . کند و درخواست ذینفع، جریان دادرسی ادامه پیدا می

یا  میدر صورت توقیف یا زندانی شدن یکی از اصحاب دعوي یا عزیمت به محل مأموریت نظا

. ولی دادگاه مهلت کافی براي شود میمأموریت دولتی یا مسافرت ضروري، دادرسی متوقف ن

ل، رویه قضایی چنین است که دادرسی دهد. در صورت فوت یا محجور شدن وکی تعیین وکیل می

شود، بلکه دادگاه به اصحاب دعوي یا یکی از طرفین، که وکیل وي فوت یا محجور  متوقف نمی

  کند که وکیل دیگري اختیار کند. شده است، اخطار می

غایب مفقوداالثر کسی است که از غیبت او «: دارد میقانون مدنی که مقرر  1110 مادهمطابق 

شخص مفقود االثر نه به عنوان ، »بالنسبه مدیدي گذشته و از او به هیچ وجه خبري نباشدمدت 

  محجور تلقی شده و نه اختیار تصرف در اموال خود را از دست داده است. 

ن جهت داراي اهلیت قانونی بوده و تعقیب دعوي از جانب شخص دیگري امکان ای بنابراین از

  باشد.  توقیف دادرسی فراهم نمی باشد، درنتیجه موجبات پذیر نمی
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شوند و مربوط به وضعیت شخصی اصحاب دعوا یا  میاسبابی که سبب توقیف دادرسی 

  . ین دادرسی مدنی آمده استای نمایندگان آنها نیست به صورت پراکنده در قانون

اشد که ین دادرسی مدنی، هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی بای قانون 19مطابق ماده 

رسیدگی به آن در صالحیت دادگاه دیگري است، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع 

  . شود میصالحیتدار متوقف 

ن مورد، خواهان مکلف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا کند و رسید آن را به ای در

و خواهان  شود میصادر قرار رد دعوا  ن صورتای کننده تسلیم نماید، در غیر دفتر دادگاه رسیدگی 

   .تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجددا اقامه دعوي نماید  می

تواند بهتر و  در برخی از موضوعات، شخص دادرس با مشاهده و بررسی شخصی خودش می

ین ای نبه همین منظوردر قانو دقیق تر به حقایق پی ببرد و جزئیات مربوط به موضوع را کشف کند

ابزاري پیش بینی شده است تا با استفاده از آن قاضی بتواند برخی از حقایق را  دادرسی مدنی

توقیف دادرسی ناشی از قرار معاینه و تحقیق محلی به  .کشف کرده و بر اساس آن حکم صادر کند

  . ق.ج فقط در مرحله تجدید نظر امکان پذیر است 256صراحت ماده 

 ج.ق 487 ماده موجب به. باشد داوري به دعوا ازارجاع ناشی است کنمم دادرسی توقیف گاهی

 یا داور با راسا، داوري مدت انقضاي از قبل قانون نای )309( ماده درحدود داوري راي تصحیح«

 یا طرفین درخواست داور به  راي به اعتراض مهلت پایان تا آن انقضاي از پس و است داوران

 بیست ظرف مکلفند داوران داوریا. بود خواهد راي کننده صادر داروان داوریا با آنان از یکی

  . نمایند تصمیم اتخاذ راي تصحیح تقاضاي روزازتاریخ

 اتخاذ تا دادگاه در اعتراض به رسیدگی صورت نای در. شد خواهد ابالغ طرفین به تصحیحی راي

دادرسی در همه مراحل  امکان توقیف. » ماند می متوقف شده یاد مدت انقضاي داوریا تصمیم

دادرسی وجود دارد اما بعد از صدور حکم قطعی از سوي دادگاه، امکان توقیف دادرسی وجود 

ین دادرسی مدنی، طرق دیگري براي ای ندارد و در صورت اعتراض به راي قطعی دادگاه، در قانون

  ن طرق به معناي توقیف دادرسی نخواهد بود.ای اعتراض به راي وجود دارد که

نماید که البته جهتی که  ست که دادرسی را به طور موقت متوقف مینای اثر توقیف دادرسی

گردد اهمیت دارد چراکه اگر توقیف دادرسی راجع به اصحاب دعوي باشد با  دادرسی متوقف می

 شامل را متفاوتی آثار گردد، مطرح دعوي خواسته جهت به راجعمواقعی که توقیف دادرسی 
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گردد و گاهی تا  وقیف دادرسی ناشی از اصحاب دعوي سبب سقوط دعوي میگاهی ت. گردد می

گردد و چنانچه ناشی از خواسته دعوي نیز باشد در شرایطی  تعیین جانشین دادرسی متوقف می

  . امکان صدور قرار رد دعوي وجود دارد

موضوع منظور حفظ موضوع دعوا، پیشگیري از، از بین رفتن   حکم توقیف بهبه عبارت دیگر، 

توقیف دادرسی موجب فراغ دادرس . گردد نده برآورد میای باشد که در دعوا یا تامین خساراتی می

دادرسی  نخواهد بود، زیرا توقیف دادرسی موقت بوده و بعد از مرتفع شدن عوامل توقیف، مجدداً

ث، معرفی عوامل رفع توقیف دادرسی عبارتند از: معرفی وار. در همان دادگاه ادامه خواهد یافت

  .ولی یا معرفی نماینده قانونی دیگر

که  نای عالوه بر یعنی ن موضوع را درخواست کند؛ای براي رفع توقیف دادرسی، ذینفع باید 

ذینفع باید درخواست بکند که از  .برد موانع دادرسی را از بین می ،کند موجبات توقیف را مرتفع می

که وراث  نای صرف، دادرسی رفع توقیف بشود، بدون درخواست رفع توقیف از جانب ذینفع

  .شد نخواهد دادرسی از توقیف رفع  معرفی شدند یا نماینده قانونی معرفی شدند،
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