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تامين دليل،  چرا و چگونه؟ 

تامين در لغت به معناي حفظ ، نگهداري و ايمن كردن و امن نمودن ، آمده است . و در نظام حقوقي ، منظور از (( تامين 
دليل ))  حفظ و نگهداري و شرح داليل ( و وضعيت ) موجود در عرصه اختالف و دعوا ، براي امكان استفاده ذينفع دعوا 

در تشريفات دادرسي آينده ، مي باشد. و عمال مرحله اي قبل از طرح و ورود به دعوا ست كه بعد از تقاضاي ذينفع ، 
توسط مرجع صالح بصورت مالحظه ، صورت برداري يا تهيه گزارش و ثبت كتبي ( صورتجلسه ) اوضاع و احوال و داليل 

موجود صورت ميگيرد. 

به عنوان مثال مستاجري كه احتمال اختالف ميان خود و موجر را ميدهد ، بعد از پايان مدت اجاره و تخليه مكان 
استيجاري ،جهت عدم تعلق اجرت المثل و خسارت و نيز مطالبه وديعه خود ، ميتواند تقاضاي تامين دليل از بابت خالي 

بودن عين مستاجره نمايد.و يا در صحنه تصادف ، اگر شخص مقصر حاضر به جبران خسارت طرف مقابل نگردد وي ( 
خسارت ديده ) ناچار به طرح دعوا جهت مطالبه خسارت است . لذا تا زمان جلسه دادرسي براي اينكه هيچ يك از داليل 

خود را در اثبات ادعاي خويش ( مواردي چون اوضاع و احوال و ميزان خسارت وارد برخودرو و آثار آن و شهادت شهود 
و...) از دست ندهد ميتواند تقاضاي تامين موارد مذكور را نمايد. 

 ، اگر شخص ذينفع 149 قانون آيين دادرسي مدني ، در خصوص تامين دليل ميباشد. مستفاد از ماده 155 تا 149مواد 
 اعم از تحقيق محلي ،كسب اطالع از مطلعين ، دريافت –احتمال دهد كه دسترسي به داليل و مداركي كه موجود است 

نظر كارشناس ، دفاتر تجاري و يا اوضاع و احوالي كه به حكم قانون و يا در نظر دادگاه دليل محسوب است ( امارات )  و 
 در آينده و زمان دادرسي دشوار و مشقت بار خواهد شد و يا –يا وجود آن نشاني از موضوع مورد نظر باشد ( قراين ) 

دسترسي به آنها از بين خواهد رفت ميتواند از دادگاه درخواست تامين دليل نمايد. و فرقي نميكند اين داليل نزد خود 
وي ( مدعي ) و يا نزد طرف دعواي آينده و يا نزد ثالث باشد. 

لذا مطابق ماده فوق و ديگر مقررات ، تامين دليل تابع شرايطي مي باشد: اول ) داليل و يا مداركي موجود باشد. نه آنكه 
ذينفع در پي تحصيل و جمع آوري دليل باشد .دوم ) احتمال آن باشد كه دسترسي به داليل موجود در آينده غير ممكن 

و يا دسترسي به آنها با سختي صورت گيرد. ويا طبيعت دليل به گونه اي باشد كه در زمان مناسب ، دسترسي به آن به 
همان شكل موجود ميسر نباشد. سوم ) درخواست تامين دليل از مرجع صالح صورت گيرد..و چهارم ) در تامين دليل ، از 

سوي طرف مقابل ممانعتي صورت نگيرد. زيرا شخص مقابل ميتواند مانع از تامين دليل گردد و نسبت به آن مقاومت 
نشان دهد. 

 قانون 9 دادگاه حقوقي ميباشد ولي مطابق بند ب ماده – 149 مطابق ماده –مرجع صالح براي درخواست تامين دليل 
 ، مرجع صالح (( شوراي حل اختالف )) محلي كه داليل و امارات مورد 18/4/1387شوراهاي حل اختالف مصوب 
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درخواست در حوزه آن قرار گرفته ، تعيين شد. و اگر در حوزه مربوطه شوراي حل اختالف نبود رسيدگي با دادگاه محل 
ميباشد. با اين تغيير در مرجع صالحيت دار و توجه به حدود اختيارات شوراهاي حل اختالف برخي موارد تامين دليل در 

اجراي آن دچار تغيير شد . مثال مطابق مواد قانون آيين دادرسي مدني تقديم دادخواست تامين دليل  هم بصورت 
جداگانه و هم ضمن دادخواست دعواي اصلي ميسر است . ولي با توجه به حدود صالحيت شوراي حل اختالف عمال 

امكان تقاضاي تامين دليل ضمن دادخواست مربوط به اصل دعوي ، منتفي گرديد مگر در مواردي كه خواسته دعواي 
اصلي در نصاب صالحيت شوراي حل اختالف باشد. 

در حال حاضر تقاضاي تامين دليل از سوي ذينفع بر روي فرم مخصوص دادخواست به تعداد خواندگان باضافه يك 
نسخه، همراه با فتوكپي برابر اصل اوراق و اسناد  تقديم شوراي حل اختالف محلي كه موضوع تامين دليل در محدوده آن 

- مشخصات طرفين ( البته اگر تعيين طرف مقابل ميسر نباشد نيز درخواست 1قرار دارد ، ميگردد. اين درخواست شامل
- ذكر موارد و اوضاع و 3 - عنوان دعوايي كه براي اثبات آن تقاضاي تامين دليل شده و 2تامين دليل پذيرفته است) .

احوالي كه باعث درخواست تامين دليل شده است ، ميباشد. و در ادامه  شورا با احراز فوريت موضوع تامين دليل ، 
موضوع را به يكي از كارشناسان رسمي دادگستري در رشته مربوط ارجاع و پس از حضور مدير دفتر شعبه مربوطه و 

كارشناس در محل و جلب نظر كارشناس ، شورا  صورتجلسه تاميل دليل را با ذكر نظر كارشناس تنظيم مي 
نمايد...درخواست تامين دليل ، غير مالي محسوب ميگردد و هزينه آن به تناسب نوع دعوي از دويست هزار ريال تا يك 

ميليون ريال ميباشد. و در صورت كارشناسي ، دستمزد كارشناس نيز جداگانه به صندوق دادگستري واريز ميگردد. 

 قانون آيين دادرسي مدني تاكيد ميكند : (( تامين دليل براي حفظ 155.در خصوص وضعيت حقوقي تامين دليل ، ماده 
آن است و تشخيص درجه ارزش آن در موارد استفاده با دادگاه مي باشد )) .پس صورتجلسه تامين دليل حكايت از اعتبار 
و صحت داليل ثبت شده نميكند و صرفا داليل را تا زمان ارايه به محكمه حفظ ميكند و در صورت بروز دعوا اين دادگاه 
است كه بايد به اعتبار آن داليل رسيدگي كند. لذا مانند هر دليل ديگري خالف دليل تامين شده ، از سوي خوانده قابل 

اثبات است . 

 كارشناس حقوق ثبتي و مدرس مراكز آموزش عالي ) –                                                 ( يوسف خمسه 


