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مقدمه
معموالً رويه عملیی دادگیاههیا در اسیتنباط از قیوانین و مقیررات در جهیت
انطباق بیا مصیاديق واقعیی تیا حیدودی بیا آنکیه در کیالسهیای تووريیک
دانشگاه ها به دانشجويان حقوق آموزش داده میشیود متفیاوت اسیت البتیه
روند آموزشی و طريق ارائه مطالب در کالسهای درسی هم به شکلی اسیت
که برای طی مراحل تحصیلی صرف مطالعه و پاسخ بیه سیؤاالت بیهصیورت
تووری و بدون تطبیق با مصاديق عملیی کفايیت مییکنید .بیه ايین ترتییب
معمو ًال چیون امکیان انجیام کیار عملیی حیین تحصییل در دانشیگاه بیرای
دانشجويان اين رشته وجود ندارد فیارغالتحصییالن وقتیی مشیغول بیه کیار
میشوند با کمبود آگیاهی و اطالعیات از رويیه قضیائی و شییوه اسیتدالل و
استنباط عملی دادگاه ها مواجه هستند؛ لیکن اهمیت آگاهی از رويه قضیائی
با اشتغال به کار و فعالیت بر هیچ فیارغالتحصییل حقیوقی پوشییده نیسیت.
بیترديد تنها منبع آموزش عملی وکالت ،قضاوت و بهطورکلی رشته حقیوق،
قبل از حضور عملی در دادگیاههیا و جلسیات رسییدگی ،رويیههیای قضیائی
میییباشیید؛ بییه عبییارت ديگییر ،مطالعییه تصییمیمات ،پرسییش و پاسییخهییا و
اختالفنظرهای کسانی که هر روز بهصورت عملی در حال انطباق قوانین بیا
مصاديق واقعی هستند می توانید اطالعیات کیاربردی و عملیی را در اختییار
خوانندگان قرار دهد.
اگرچه فارغ التحصیالن حقوق بیش از سايرين به مطالعه رويه قضائی نیازمند
هستند؛ اما هیچ قشری از جامعه بزرگ رشته حقوق قضائی بینیاز از مطالعه
و تحقیق و تفحص در اين حوزه علمی نمیباشد؛ زيرا رويیه قضیائی درواقیع
محرک رشته حقوق است که دائم در حال تغییر و تحول میباشد و غفلت از
اين حوزه موجب عقبمانیدگی از علیم واقعیی حقیوق و جامعیه حقوقیدانان
خواهد شد .ازاينرو ناشران تخصصی اين حوزه ،هرکدام به طريقی نسبت بیه
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مقدمه

جمعآوری و انسجامبخشی به مطالب و موضوعات راجع به رويه قضائی اقدام
می کنند که انتشارات چراغ دانش نیز در همین راستا و برای انجام بخشی از
وظايف فرهنگی خود در نظر دارد نسبت به تدوين و جمعبندی مطالب رويه
قضائی بهصورت منظم و منحصربهفرد با ويژگیهای مخصوص برای هر دعیوا
طی يک کتاب جداگانه بهصورت کاربردی و با دسترسی آسان به مطالب هر
دعوا اقدام نمايد لذا در راستای تأمین ايین هیدف ،مجموعیهای از کتیابهیا
تحت عنوان کلی «دعوای ...در رویه دادگاهها» که شامل موارد زير اسیت
تدوين و تألیف خواهد شد:
 .۱آراء وحدت رويه۱؛
 .1آرای اصراری؛
 .3آراء شعب ديوانعالی کشور
 .4آراء دادگاههای بدوی و تجديدنظر؛
 .5نشستهای قضائی؛
 .6نظريههای مشورتی؛
 .7قوانین و مقررات مرتبط با موضوع؛
 .8نمونه دادخواست و معرفی دعوا.
در اين مجموعه سعی شده است رويه قضائی کشیور در خصیوص هیر دعیوا
به صورت منسجم و منظم گردآوری شود تا وکال ،حقوقدانان و قضات محترم
در مراجعه به رويه قضائی در کمترين زمان به بهترين وجه مطالب مطلیوب
خود را يافته و استفاده نمايند .با توجه به تعدد بسیار آراء دادگاهها (دادگیاه
بدوی و تجديدنظر) در برخیی میوارد حیداکثر سیعی بیر آن بیوده از میوارد
متفاوت آراء صادره در موضوع نمونه در قسمت رأی آورده شود و همکنیین

 .1این دعوا رأی وحدت رویه ندارد.

دعوای تأمین دلیل در رویه دادگاهها
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در ساير موارد؛ مثل آراء وحدت رويه ،آراء ديوانعالی کشور ،موارد مرتبط به
موضوع ذکر شیده اسیت تیا بیا توجیه بیه اهمییت ايین آراء میورد اسیتفاده
خوانندگان و مراجعهکنندگان عزيز قرار گیرد.
مختصر ويژگیهای کتاب:
 .۱تدوين و گردآوری منظم و منسجم تمام مطالب مربوط به دعوا؛
 .1تقسیمبندی موضوعی برای هرکدام از مطالب؛
 .3ارائه معرفی دعوا و نمونه دادخواست در اول مجموعه؛
 .4ذکر عنوان برای هر مطلب بهصورت خالصه در فهرست؛
 .5دسترسی سهل و آسان به مطلب دلخواه در کمترين زمان.
«گروه پژوهشی» انتشارات مفتخیر خواهید شید از تجربییات ،آراء و سیاير
مطالب حقوقی موجود نزد اسیاتید ،وکیال ،حقوقیدانان و سیاير همکیاران در
راستای مفیدتر شدن مجموعه در چاپ های بعدی استفاده نمايد .لذا موجب
خرسندی خواهد بود که خوانندگان عزيز از هر صنف ضمن ارسال انتقیادات
و پیشنهادات خود در مورد هرکدام از موضوعات بهصورت (کتبی يا از طريق
ايمیل يا تلفنی) ما را در پربار کردن مجموعه حاضر ياری فرمايند.
مدیر مسئول انتشارات
یک هزار و سیصد و نود و شش

فصلاول

معرفی و نمونه دادخواست
دعوای تأمین دلیل

1

معرفیدعوایتأمیندلیل
هنگامیکه حق در معرض تجاوز قرار گیرد به شکل دعوا طرح میشیود و
دادگاه فقط می تواند از دعوايی حمايت کند کیه مقیرون بیه دلییل باشید
چون اثبات دعوا محتاج دلیل است؛ لذا مدعی حیق بايید آن را بیا دلییل
اثبات کند گاهی در هنگام عدم تعرض به حق دلیل کافی بر محافظیت از
آن قابل دسترسی است؛ اما زمانی که حق میورد نظیر در معیرض تجیاوز
قرار گرفت ،صاحب حق با فقدان دلیل روبهرو میشود مگر اينکیه از قبیل
پیش بینی الزم را کرده و داليل سابق را محفیوظ داشیته و حفیظ داليیل
تنها از راه تأمین دلیل میسر میباشد .طیرح دعیوا بیدون دلییل ممکین
است موجب مسوولیت مدنی خواهان شده و به محکومیت او به پرداخیت
خسارات دادرسی منجر شود؛ بنابراين زمانی که اشخاص ذینفع احتمیال
دهند که در آينده استفاده از داليل و مدارک دعوای آنان از قبیل تحقیق
محلی و کسب اطالع از مطلعیین و اسیتعالم نظیر کارشناسیان يیا دفیاتر
تجاری يا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و يا داليلی کیه نیزد
طرف دعوا يا ديگری است با مشکل روبهرو خواهد شد میتواند از دادگیاه
يا شورای حل اختالف درخواست تأمین آن را بنمايد .مقصود از تأمین در
اين موارد فقط مالحظه جمعآوری و صیورتبیرداری از ايینگونیه داليیل
1
میباشد.

 .1هرچند تأمین دلیل را نمی توان دعوا محسوب کرد و صرفاً کارشناسی دالیل و حفظ آنها میباشد؛ لیینن
به خاطر هدف این مجموعه ها (کتب در رویه دادگاهها) که تعلیم عملی شیوه درخواست و اخذ تامین اسیت
آن بهصورت دعوا توضیح میدهیم.
 .2ماده  141قانون آیین دادرسی مدنی.
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مبحثاول-تأمیندلیلومصادیقانجامآن
گفتار اول :تعریف تأمین دلیل و هدف از آن
تأمین دلیل در لغت به معنای ايمن کردن و حفیظ کیردن اسیت .دلییل
عبارت آن از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات يا دفیاع از دعیوا بیه
آن استناد مینمايند و در اصطالح حقوقی ،تأمین دلیل عبیارت اسیت از
محافظت داليل موجود برای امکان استفاده از آن در آينده.
هدف از تأمین دلیل حفظ دلیل اسیت و مییزان ارزش آن بیا تشیخیص
دادگاه تعیین میشیود تأمین دلیلل اقیدامی پیشیگیرانه اسیت و حتیی
میتوان در قالب دستور موقت درخواست تأمین دلیلل کیرد .ارزش هیر
آنکه صورتبرداری میشود يیا نظیر کارشناسلی در خصیوص آن اخیذ
می شود يا از شهود تحقیق میشود از لحیاظ میاهوی نسیبت بیه دعیوای
مورد نظر خواهان در تأمین دلیل مورد نظر نیست .صرف تأمین دلیلل
از ادله مورد نظر ،دلیل حقانیت استفادهکننیده از ايین داليیل در دعیوای
مربوط نیست .درخواست تأمین دلیل به صورت کتبی يا شیفاهی انجیام
میشود .قید درخواست در فیرم چیاپی دادخواسیت ماهییت آن را تغیییر
نمیدهد تنها در صورتی که تأمین دلیلل از طیرف ذینفیع درخواسیت
شود ،قابل پذيرش است.
مطابق ماده  ۱49قانون آيین دادرسی مدنی ،تأمین دلیل عبارت است از
مالحظه و صورت برداری از داليل و مدارک هرگاه شخصی احتمیال دهید
که داليلی وجود دارد در صورتی که بخواهد در دادگاه اقامه دعوی نمايید
در آينده دسترسی به آنها دشوار يا مشقتبار خواهد شد يا دسترسی به
آن ها به طورکلی از بین خواهد رفت و فعالً هم برای طرح دعوا يا استفاده
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از اين داليل آماده نمی باشد و هدف اين اسیت کیه ايین داليیل فعیالً در
جای امنی محفوظ بماند اعم از اينکه اين داليل در اختیار خود وی باشد
يا نزد طرف دعوای آينده يا شخص ثالث باشد .در اين صورت بهترين راه
تأمین دلیل است هرچند تأمین دلیل برای حفیظ و صیورت بیرداری از
ادله است و اينکه تا چه حدی قاطع دعوا باشید بسیتگی بیه نظیر قاضیی
رسیدگیکننده خواهد بود.
گفتار دوم :مصادیق استفاده از تأمین دلیل
بهطورکلی در مورد هر حقی که داليل و مدارکی وجود دارد و حق میورد
تعرض قرارگرفته يا خواهد گرفت و نیاز به حفظ داليل میباشد میتیوان
تأمین دلیل کرد و هرچند مصاديق استفاده از تلأمین دلیلل نامحیدود
است؛ لیکن به بعضی از مصاديق که استفاده از تلأمین دلیلل در میورد
آنها در عمل پرکاربرد است اشاره میکنیم:
 .۱اگر اتومبیلی با اتومبیل شما تصادم و خسارت وارد کرده است و طرف
شما حاضر به پرداخت خسیارت نیسیت در ايین موقیع مییخواهیید کیه
خسارت وارده برآورد شود تا اگیر خواسیتید بعیداً از طريیق طیرح دعیوا،
خسارت را وصول کنید در موقع محاکمه ،خسارت معلوم باشد.
 .1اگر شما مستأجر ملکی هستید و پس از انقضاء مدت اجاره جهت عدم
تعلق خسارت و اجرتالمثل و مطالبه مبلغ وديعه خیود ،تخلییه و خیالی
بودن عین مستأجره را صورتمجلس و تأمین دلیل میکنید.
 .3اگر به هر دلیلی پس از اتمام قرارداد مستأجر خانه مسکونی را تخلییه
و موجر حاضر به پذيرش نباشد مستأجر میتواند به شورای حل اخیتالف
محل سکونت خود مراجعه و درخواسیت تأمین دلیل در زمینیه تحويیل
کلید بنمايد.
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 .4اگر با يک شخص يا سازنده ای قرارداد مشیارکت در سیاخت داشیتید؛
لیکن ايشان بهموقع به تعهدات قراردادی مبنیی بیر تخريیب يیا سیاخت
واحد ...يا يک قسمت از آپارتمان يا مجتمع عمل ننموده است میتوانیید
آن را تأمین نمايید.
 .5اگر شما مالک ملک باشید و مستأجر دارای حق سرقفلی و حق کسب
و پیشه و تجارت مشمول قانون  ۱356بدون اجازه شما محل را بیه ثالیث
انتقال يا اجاره داده است میتوانید اين تخلف را تأمین نمايید.
 .6اگر شما مالک ملک محل سرقفلی باشید و مستأجر بدون اجیاره شیما
تغییر شغل يا تعدی و تفريط نموده است میتوانید اين تخلیف را تیأمین
نمايید.
 .7اگر شما نیازمند رونوشت از اسناد و ملدار ی هسیتید کیه در نیزد
بانک يا دفترخانه يا ارگان دولتی است میتوانید از طريق تلأمین دلیلل
اسناد را تأمین و تحصیل نمايید.
 .8اگر شما می خواهید يیک وسییله نقلییه يیا لیوازم صینعتی را تحويیل
بگیريد؛ ولی دارای معايب و نواقصی است می توانید اين معايب و نیواقص
را تأمین نمايید.
 .9اگر شما خواهان ارزيابی و قیمتگذاری حق سرقفلی يا حق مالکیت يا
مالی باشید میتوانید از مرجع ذیصالح درخواست تأمین نمايید.
 .۱0اگر اقدامات شهرداری يا دارايی يا هر ارگان دولتی مانند انشعاب آب
جوی به شما خسارتی وارد کرده ،میتوانید آن خسارت را تأمین نمايید.
 .۱۱اگر شما اتومبیلی را به اجاره واگذار نموديد و مستأجر نسبت بیه آن
تعدی و تفريط نموده يا با آن تصادف کرده ،میتوانید وضعیت (خسیارت)
ايجاد شده را تأمین نمايید.

