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مبانی حقوق در امور کارشناسی
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م.د.آ.قوظایف قانونی کارشناس رسمی دادگستری  مطابق 

رایصدورومحاکموقضاوتدرکارشناسیفلسفه•
(باشدباید)حقوقعلمبرمسلط–عادالنهرایصدور-پروندهبهرسیدگیمسئول-قاضی•
.داردبرمعتومتخصصفردراهنماییبهنیازروایناز-باشدداشتهتخصصنمیتواندعلومتمامدر•
حقیقتکشفدرپروندهبازپرسوقاضیبهکمک-راهنمامعتبرومتخصصفردنظرات•
یعنیرسمیکارشناسواستتخصصدارایفنیاعلمیکدرکهکسی–کارداناییعنیکارشناس•

.دمیکنبررسیآنراودهدمینظرتخصصیموضوعیکمورددرقانونیورسمیبطورکهکسی
بهمعلیاحرفهیکدرخودشتجربهوتحصیالتواسطهبهدادگستریرسمیکارشناسواقعدر-•

.میگیردقراررایمالکاونظرکهداردتبحرایاندازه
به-2یاوقاضیشخصدرخواستبه-1کهاستدعویاثباتادلهازیکیکارشناسیبهارجاع•

میگیردقراراستفادهموردآنهاازیکییادعویطرفیندرخواست
صیتخصرشتهدر+هستندتخصصدارایتخصصیزمینهیکدر–دادگستریرسمیکارشناس•

یستنشغلیکرسمیکارشناسپسباشندمیکانونازرسمیکارشناسیپروانهدارایخودشان
شودفادهاستتخصصشانازضروتمواقعدرتامیشوددادهمتخصصافرادبهکهاستاعتباریبلکه

.



:وظایف کارشناس رسمی دادگستری
خواهدمحکومتادیبیصبرسال2تاماه6مدتبهانتظامیکیفربرعالوه–تخلفصورتدر–اسرارحفظ-1•

.شد
دادگستریوزارتنامهآیینیادادگاهآنجهازغیرذینفعاشخاصازمالیاهروجهدریافتممنوعیت-2•

.استنمودهمعین(تعرفههمچو)
محکومگیرندهرشوهمجازاتبه–تخلفصورتدر•
معسربهنسبتبایدکارشناس–باشدمعسرعهدهبهبعضایاکالکارشناسیدستمزدتادیهکهمواردیدر•

.نمایداظهارنظرورسیدگیمجانیموقتا
رسمیکارشناسهربداندمقتضیرامجانیرسیدگیکارشناسکنندهتعیینمقامیادادگاهکهدرصورتی•

.نمایدتجاوزموردسهازسالدرنبایدهریکبهنسبتآنتعدادو.میباشدانجامبهمکلف
ادعواصحابسازشواسطهبههرگاه.استشدهمقررشمارکیلومتربراساسکارشناسانمسافرتهزینه•

.رفتگخواهنددستمزدنمودندصرفمقدماتدرکهوقتیتناسببهکارشناسان–شودموقوفکارشناسی
گزارشاتانشادرنزاکترعایت-3•
منظمدفاتردرکارشناسارجاعاتوهانامهبایگانیانجام-4•
یموجهعذراینکهمگر-دارصالحیتمقامتوسطشدهتعییناوقاتدردادرسیجلسهدربموقعحضور-5•

باشدداشته



:اعتبار نظریه کارشناس رسمی دادگستری

.تاسکارشناسبهپروندهارجاع-حقوقیاموردردعویاثباتادلهمهمترینازیکی•
تخصصیوفنیهایجنبهپروندهکهمواردیدرخصوصبهکارشناسبهامرارجاع•

استضروریامریکدادگاهبرای-دارد
:میشودمطرحکهسواالتیحال•
است؟چقدرحقوقیاموردرکارشناسینظریهاعتبار•
خیر؟یااستکارشناسنظرازپیرویبهمکلفدادگاهآیا•
رارقباصدوراستتخصصیوفنیایپروندهموضوعکهدهدتشخیصدادگاههرگاه•

.میکندواگذاررسمیکارشناسبهرااموربرخیانجامکارشناسی
رنظکهموضوعاتییاموضوعمورددرقاضیطرفازپروندهارجاع-کارشناسیقرار-•

(م.د.آ.ق257ماده)استالزمانبهنسبتکارشناس



محلمعاینهوپروندهمطالعهبهمقرردرمهلتکارشناستااستالزمرسیدگیجریاندر-•
دارمقیاحقاثباتاصلدلیلهمینبهنمایدکارشناسینظراظهارهممقررمهلتدروبپردازد...و

.استکارشناسینظریهبراساسمیگیردتعلقدعواطرفینبهکهحقی
صحیحنظریهارائهبهقادرکارشناسموانعبرخیوجودبدلیلاستممکنکارشناسیمواردبرخیدر•

منجرایتنهدرکه......وطرفینازیکیباخصومتییاباشددعوادرشخصینفعمثال.نباشدبواقعو
ازیدباکارشناسشخصصورتایندر-کاشناسردمصادیق-گرددنادرستاظهارنظردرشائبهبه

.نمایداعالمکتباونمایدامتناعاظهارنظر
دآقدرمندرجدادرسردجهاتهمان-دادگستریرسمیکاشناسانکانونقانون18ماده2تبصره•

قانوندرانتظامیهایمجازاتبهمحکومومیشودتخلفمرتکب-اینصورتغیردرمیباشدم
اعالمراموضوعاینمیتوانندهمدعواطرفینازهریکجهاتاینازیکیوجودصورتدرالبته•

.نمایدامتناعبایدکارشناس-کنند
یایمق-دعواطرفینازیکیباسومدرجهتاسببییانسبتیقرابت-ردجهات–مدآق91مادهدر-•

–(ندفرزیاهمسرخودباشدطرفینازیکیوارث-همسریامتکفلیاباشدطرفینازیکیمختوم
خودبین)باشدمطرحجزایییاحقوقیدعوای–شوداقامهموضوعدرباشدکردهنظراظهارقبال

عنف-باشدنگذشتهسالدوقطعیحکمصدورتاریخازوشدهمطرحقبالیا)(فرزندیاهمسر
همسروفرزندخودشخص

.میشودمحسوبویردمواردازپروندهدرکارشناسونفعخویشاوندیروابطکلیبطور•



:اعتبار نظریه کارشناس رسمی دادگستری

.استگرفتهقراربررسیموردحقوقیاموردرکارشناسینظراعتبارمدآق265مادهدر•
ابقتمطکارشناسیمعلومومحققاحوالواوضاعباکارشناسنظرصورتیکهدر:مدآق265•

.دادنخواهداثرترتیبآنبهدادگاهباشدنداشته
الحیتصنوعیبهباشدکارشناسینظرپیرویبهمکلفدادگاهاگر:مادهاینتنظیمدلیل•

.استقانونخالفکهشدهدادهکارشناسبهکردنقضاوت
دادگاه-دباشنداشتهمخالفتکارشناسیمورداحوالواوضاعباکارشناسنظریهاگر–مقابلدر•

.کندپیرویآنازمیتواند
.دارداعتباراستاحوالواوضاعمطابقکارشناسنظریهزمانیکهتا:پس•



:اعتراض به نظر کارشناس

دادهدعواطرفینازهریکبهاعتراضحق-م.د.آ.ق260مادهمطابق•
.کننداعتراضمقررمهلتدرکارشناسینظریهبهتاشده

اهدادگبهابالغتاریخازهفتهیکمدتظرفمیتواننددعواطرفین-•
هبدارنداعتراضچنانچهکارشناسنظریهمالحظهباوکنندمراجعه

.نماینداعالمدادگاهبهکتبیطور
اوشهاکنقصیاابهامازناشیباشددادگاهتشخیصبهموجهاعتراضاگر•

وشناسکارازتوضیحبعنوانکارشناسبهابالغ-کارشناستحقیقاتو
ابهامرفع–تکمیلینظریه



:مهلت اظهارنظر کارشناس
استقطعیرایصدورآمادهپروندهکهمیشودصادرآنبرایمعموالکارشناسیقرار•
نامعلومیمدتبرایپروندهتاشوددرجآندربایدکارشناساظهارنظرمدتبنابراین•

.نماندبالتکلیف
همدادرسیاطالهازاینکهضمنباشدتحقیقاتبامتناسببایدکارشناسنظراعالممهلت•

.نشودتاخیربهمنجرنوعیبهوبکاهد
مگرداردتقدیمکتباراخودنظرمقررمدتدربایدکارشناس–مدآق262مادهمطابق•

اضایتقبهصورتایندر.نباشدمیسرمدتآندراظهارنظرکهباشداموریازموضوعاینکه
هردر.میکنداعالمطرفینوکارشناسبهوتعییندیگریمناسبمهلتدادگاهکارشناس

باندهپروهمباشدداشتهکافیفرصتهم-باشدموجهوصریحبایدکارشناساظهارنظرحال
.نشودمواجهوقفه

:مادهادامهدرمدآق262ماده-معینمدتدرکارشناساظهارنظرعدماجرایضمانت•
گریدیکارشناسننمایددادگاهتحویلکتباراخودنظرمعینمدتظرفکارشناسهرگاه•

ادگاهدبهکارشناسنظردیگرکارشناسبهاخطاروانتخابازقبلچنانچه.میشودتعیین
اعالمدارصالحیتمرجعبهراکارشناستخلفومیدهداثرترتیبآنبهدادگاهشود،واصل

.مینماید



:دستمزد کارشناس رسمی
تعیینهمدادگاهنمایندهدستمزدیاکارشناسحقوقکارشناسیقرارصدورزمان•

.استمتقاضیعهدهبهکارشناسدستمزدپرداخت:259ماده/میشود
کارارزشووکیفیتکمیترعایتباراکارشناسالزحمهحقدادگاه–مدآق264ماده•

دهشتعیینالزحمهحقکهشودمعلومکارشناساظهارنظرازپسهرگاهمیکندتعیین
.میدهدآنراوصولدستوروتعیینقطعیطوربهآنرامقداراستنبودهمتناسب

شنقدادگستریدرآنهاوظیفهانجامبرنظارتوپروانهدادندراگرچهکارشناس:نکته•
نطرفیعهدهبهشدهپرداختحقوقونمیشودپرداختآنهابهحقوقیاصوالاماداردمهمی
.میباشددعوا

یایونظریهپایهبررایصدوربهنیازیرسمیکارشناسالزحمهحقپرداختنبرای:نکته•
.نیستکلیطوربهرایدورحتی

رگاههاینکهضمن.باشدمیکارشناسیالزحمهحقدریافتمستحقکارشناسدرهرصورت•
اجرایبودهویاختیارازخارجبعلتیولیباشدکردهکارشناسیبهاقدامکارشناس

.میباشدشدهانجامکاربادستمزددریافتمستحقهمبازشودمنتفیکارشناسی



:حقوق قانونی کارشناس رسمی دادگستری
ردیدهگبرخوردارمربوطهحقوقازمقرراترعایتباکارشناسیپروانهدریافتازپسکارشناس•

ابلقخصوصایندرکهاستکانونانتظامیدادگاهازحکممستلزمموقتیادائممحرومیتو
.بودخواهدرسمیکارشناساننظرتجدیددادگاهدرتجدیدنظر

مربوطقانونیالیحه20مادهبراساساگرچهوظیفهانجامحینکارشناسبهتوهینخصوصدر-•
بهیاهوظیفانجامحینکارشناسبهتوهیندادگستریرسمیکارشناسانکانوناستقاللبه

.استنشدهبینیپیشجرمیچنیندرککقدرامامیشودشمردهجرمآنسبب
تصویببه84/5/23تاریخدرکه(دستمزدتعرفه)6مادهبرابرکارشناسدستمزددرخصوص-•

ارشناسکدرخواستصورتدرمکلفندحقوقیوحقیقیاشخاصکلیهرسیدقضاییهقوهرییس
علیبطورنباشدبرآوردقابلقبالصورتیکهدروتعرفهطبقرادستمزدمربوطهکارشناسانیا

ارشناسکاینصورتدر.نمایندپیوستپروندهدرآنراقبضوتودیعمخصوصحساببهالحساب
.نمایداقدامکارشناسیانجامبهدستمزدتودیعازپساستمکلف

درنمایدوظیفهانجامکارشناسیقرارومقرراتمحدودهدربایدرسمیکارشناس-•
خواهدااجرقابلآنهابهنسبتانتظامیمجازاتهایوبودهانتظامیتعقیبقابلغیراینصورت

کارشناسشخصبرایمقرراتمحدودهدروقرارطبقکارشناسذاتیاجرایاینکهضمن.بود
.داشتخواهدرامربوطهحقوقوحقکلیه



:انواع مسئولیت های کارشناسان رسمی دادگستری
ازیکدارایموردحسببراستممکنکنندمیابرازکهنظراتیقبالدردادگستریرسمیکارشناسان•

:باشدزیرمسئولیتهای
گاهدادودادسراشدبیانکههمانظورکنندهرسیدگیمرجع-دادگستریرسمیکارشناسانتظامیمسئولیت-1•

.استکارشناسانکانونانتظامی
درویمعنومادیخسارتایرادجهتازکهاستتقصیربرمبتنی-دادگستریرسمیکارشناسمدنیمسئولیت-2•

کهدمیباشآمدهبوجودضررجبرانهمانکارشناسانمدنیمسئولیتآثار.کندپیدااستممکنابرازینظراتاثر
علیهمعنوییامادیخسارتمطالبهدعویطرحجهت.میباشدخسارتجبرانبهملزمزیانعاملکارشناس
زیانبارفعلعنوانبهویکارشناسینظریهوکارشناستلفمیانکهشودثابتوداشتهوجودرکنسهبایدکارشناس

آننبودنظریهایناگرکهنحویبه.باشدداشتهوجودعلیترابطهدیگرطرفازخسارتورودوطرفیکاز
.نمیشدایجادنیزادعاییخسارت

کمیسیون39/2/7مصوبمدنیمسئولیتقانونومق331مادهبهاستنادبامیتوانفوقخساراتمطالبهجهت•
وردمخسارتمبلغحسببرگفتهپیشرابطهوکارشناستقیرمثبتدالیلهمچنینمجلسدوخاصمشترک

.نموددعویطرحکارشناساقامتمحلاختالفحلشوراییاحقوقیعمومیدادگاهدرمطالبه
مکنمواقعخالفعمومینظراعالمجهتبهرسمیهرکارشناس-دادگستریرسمیکارشناسکیفریمسئولیت-3•

امرهمینبهدرککق37مادهیاشاره–گیردقرارقانونیپیگردتحتمادییاومفادیجعلعنوانتحتاست
.است

.استدهشارائهآنجابهکارشناسینظریهکهاستمرجعیانقالبیعمومیدادسرایدرکیفریشکایاتبهرسیدگی•



فهرست انواع تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی 
رسمی قوه قضاییه به کارشناسان دادگستری و مرکز 

:و درجه مجازات آنهاهرتخلفهمراه مواد قانونی 



بعتادادگستریرسمیکارشناسانکانونکارشناسانانتظامیمجازاتهایوتخلفات*•
و(81/1/18)اسالمیشورایمجلسمصوبد.ر.ک.ک.ق26مادهبوالفبندهای

(81/1/28)نگهبانشورایتایید
....ولی•
27مادهارجاعباقضاییهقوهکارشناسانووکالحقوقیمشاورانکانونهایکارشناسان*•

الحاقیهباقضاییهقوهرئیس81/6/13مصوبتوسعهسومق187مادهاجرایینامهآیین
مادهبصرهتاجراییدستورالعملازقبلتاکهقیداینبا–استالذکرصدرقانونتابعبعدی

این-قضاییهقوهرئیس86/6/24وصوبتوسعهسومق187مادهاجرایینامهآیین27
هیئتمرکزفوقنامهآیین27تبصرهموجببهونداشتانتظامیمنسجمتشکیالتکانون

.بودتنبیهاتایناعمالمرجعنامهآیین2مادهموضوع

التیتشکیمویدکهانتظامیدادگاهودادسراتشکیلوشدهذکرالعملدستورازبعداما•
عقیبتتخلفکشفمسئولمراجعایناستدادگستریسمیرکارشناسانکانونمشابه
.شدندویبهنسبتانتظامیمجازاتهایاعمالومتخلفکارشناسانتظامیدادگاه



بهدرککق26مادهدرانتظامیمجازاتهایدرجاتبیاننحوه•
قانونیعنصروجودهریکمجازاتمقابلدرآنهاقیدعدملحاظ
بهآنارجاعودرککقاجرایینامهآییندرتخلفاتازیکی
تعیینوتخلفموردهرانطباقکارکمیقانوناین26ماده

..استنمودهمشکلراآنانتظامیمجازات

تظامیانمجازاتدرجهتعیینوتخلفاتانواعتفکیکبانتیجهدر•
خواهیمقانونتبیینوبندیدستهبهمرتبطقانونیعنصرباآن

:پرداخت









:ترتیب درجه مجازاتها به 

26ماده 
توبیخ با درج در پرونده کارشناس در کانون-1•
محدود کردن اختیارات فنی کارشناس رسمی برای مدت یکسال-2•
محدود کردن اختیارات فنی کارشناس رسمی برای مدت سه سال-3•
محرومیت از اشتغال به امر کارشناسی رسمی از سه ماه تا یکسال-4•
محرومیت از اشتغال به امر کارشناسی رسمی از یکسال تا سه سال-5•
محرومیت دائم از اشتغال به امر کارشناسی-6•



ف واجد وص/ کارشناس چنانچه عالوه بر تخلف انتظامیارتکابیاعمال -تبصره•
ایی ارسال عین پرونده به مرجع قض–دادگاه انتظامی مکلف است -کیفری باشد
صالحیتدار

ی کسانی هیئت مدیره هر کانون مکلف است از تمدید پروانه کارشناسی رسم-تبصره•
کندکه سه بار ظرف سه سال به مجازاتهای انتظامی محکوم میشوند خودداری 

سال از تاریخ لغو پروانه مجددا 2اینگونه کارشناسان رسمی میتوانند پس از مدت •
یا موقت تقاضای تمدید پروانه نمایند مگر اینکه به مجازات انتظامی محرومیت دائم

.از اشتغال به امر کارشناس رسمی محکوم شده باشند



25ماده 
مدیرههیئتاعضایازنفر3یادادگستریوزیریاقضاییهقوهرئیسهرگاه•

بایمنافاعمالیاسورفتاراز(مربوطهکانونکارشناسانمورددر)کانونهر
–کنندحاصلاطالعرسمینکارشناساکارشناسیحیثیتوشئون

تاراکارشناسموقتتعلیقانتظامیدادگاهازخودادلهارائهبامیتوانند
نوبتازخارجمزبوردادگاهصورتایندر–بخواهندقطعیحکمصدور

.میکندصادرمقتضیرایابرازیدالیلبهمستندورسیدگی
حکموصولتاریخازماه3ظرفاستمکلفکانونانتظامیدادسرای-•

دورصجهتانتظامیدادگاهبهارسال–رسیدگیاتهاماتبه–موقتتعلیق
سانکارشنانظرتجدیددادگاه-نظرخواهیتجدیدبهرسیدگیمرجع–رای

رئیس-2قوهرئیسانتخاببهسابقهسال10حقوقدان-1)تهرانرسمی
انتخاببهمربوطهرشتهدرکارشناسنفریک-3وینمایندهیاشورایعالی
(شورایعالی



27ماده 

و شرایط مذکور در بندهای الف بوثاقتهیئت مدیره کانون در صورت احراز زوال •
ه این قانون در مورد کارشناس رسمی به طور موقت از تمدید پروان15ج د ه ماده 

.سریعا باید به دادگاه انتظامی کانون اعالم شودموضوع –خودداری میکند 

م اعال–اتخاذ تصمیم –مرجع مذکور مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ وصول •
نظر نهایی به هیئت مدیره 



داریم15در ماده 
باید واجد شرایط وثاقتمتقاضیان اخذ پروانه کارشناسی رسمی عالوه بر 

:ذیل باشند

هوری به جموفاداریبه دین اسالم یا یکی از اقلیتهای دینی در قانون اساسی و متدین: الف•
اسالمی ایران

داشتن تابعیت ایرانی: ب•
نداشتن پیشینه کیفری موثر: ج•
عدم اعتیاد به مواد مخدر:د•
در گروه های غیرقانونی یا مخالف اسالموهوادارینداشتن وابستگی و سابقه عضویت : ه•
.وزارت اطالعات مکلف است ظرف دو ماه مراتب استعالم را اعالم نماید: تبصره•



درتجربیکارسابقهسال5حداقلوباالتریالیسانسدانشنامهداشتن:و•
تهرشدراگر-مزبورتحصیلیمدرکاخذازپسمتقاضینظرموردرشته
تنداشباشدنداشتهوجودباالتریاکارشناستحصیلیدورهنیازمورد

کارشناسمرتبطسابقهسال15حداقل+رشتههردرباالتریالیسانس
شدهتقاضا

نامثبتمهلتپایاندرسنسال25حداقل:ز•
قیاخالاولویتهایصالحیتگزینهوتجربیوعلمیآزموندرموفقیت:ح•
ابرسمیکارشناسنظرتحتیکسالمدتبهکاراموزیدورهگذراندن:ط•

هیئتیمعرفبا(راهنماکارشناسبعنوان)کارسابقهسالدهازبیشسابقه
کانونمدیره

عمومیوظیفهخدمتپایانکارتیامعافیتداشتن:ی•



28ماده 

• رئیس هیئت مدیره هر کانون مسئول اجرای احکام قطعی دادگاه 
انتظامی و دادگاه تجدید نظر کارشناسان در مورد متخلفان 

.میباشد



37ماده 
اقعوبرخالفکارشناسیامردرعقیدهاظهارضمنسونیتبهرسمیکارشناسهرگاه
وقیحقیاوکیفریامربهراجعخودکتبیکارشناسیاظهارنظردریابنویسدچیزی

محسوبرسمیاسناددرجاعلکندذکرواقعبرخالفیاونکندذکرراماوقعتمام
اودسترسدرآزمایشجهتکهچیزیدررسمیکارشناساگرهمچنین.میگردد
.تاساسالمیمقدرمقررمجازاتهایبهمحکوم-دهدتغییرسونیتباوشودگذاشته

اهدادگحکمدرمحلیخبرگاننیزورسمیکارشناساقداموواقعخالفگزارشاگر•
میشودمحکوممجازاتحداکثربهمحکومیت-شودواقعموثر



:نامه اجرایی کارشناسان رسمی دادگستریآیین 69ماده 

یحقوقوحقیقیاشخاصبنیادهانهادهاسازمانهااداراتقضاییمراجعدرصورتیکه•
ورامدرراکارشناسیدستمزدمکلفندباشندخودشکانونهاازرسمیکارشناس

سایروکانونسهمدرصد5کسرازپستانمایندواریزکانونحساببهارجاعی
.گرددواریزکارشناسحساببهمابقیقانونیکسورات

نگرددتودیعکانونصندوقدرعلتهربهکارشناسیالزحمهحقدرصورتیکه:تبصره•
بهونمایندواریزکانونوجهدروکسرراکانونسهمدرصد5مکلفندمذکورمراجع
.برسانندکانوناطالع

خودکارشناسیالزحمهحقازمکسورهوجوهدرصد5فهرستموظفندنیزکاشناسان•
.برسانندکانوناطالعبهرا
لیشغشئونخالفمرتکبانحکمدرمادهاینمفادازمتخلفکارشناسان:تبصره•

.گرفتخواهندقرارقانونیتعقیبتحتوبودهقانون26مادههبنددرشدهتصریح



ر د کآیین نامه اجرایی ق ک 70ماده 

یمنقضآنوقوعتاریخازسالدوکهانتظامیتخلفاتدر•
قداماآخرینتاریخازسالدویاوباشدنشدهتعقیبوشده

یبتعقنشدهحکمصدوربهمنتهیوگذشتهآنانتظامی
.شدخواهدموقوف



(منتخب ) قوانین عمومی کارشناسان رسمی

بهخلفمت–باشدآمدهبعملمسامحهاثردراشتباهاینونمودهاشتباهخودعقیدهدرکارشناساندرصورتیکه:9ماده•
حقوقیتعقیب+محرومیتدوسالتاماهسه

دهشمقررکهمحلییادادرسیجلسهدردارصالحیتمقامتوسطشدهتعیینموقعدراستموظفکارشناس:10ماده•
نیزومسوطبقهازدومدرجهتاسببییانسبیاقربایازیکیفوتقبیلازباشدداشتهموجهیعذرمگرشودحاضر

ایدبامکانصورتدروباشداوحرکتازمانعنداشتهمدخلیتآندراوارادهکهرفعغیرقابلخارجیموانعکهموقعی
.برساندصالحیتدارمقامبادادگاهاطالعبهقبالراخودعذر

درحضورنباشدممکناوقاتبینجمعوشدهاحضارصالحیتدارمقامچندیادودرکارشناسصورتیکهدر:11ماده•
تاسمکلفکارشناسکهاستارجحشدهابالغزودترآنوقتکهمقامیمواردسایردر.استمقدمجناییوجزادیوان
.شدخواهدمحسوبمتخلفغایبواالنمایدمینویسدکهییالیحهضمیمهرادفترگواهییااخطارثانینسخه

تشخیصنمایداظهارنظراستملکفباشدموجودردیجهتاگرصالحیتدارمقاممراجعههنگامکارشناس:13ماده•
(استحاکمردجهاتهمانکارشناسردجهات)استکنندهارحجمقامباردجهتکفایتعدمیاکفایت

یهتهعدمیاحضورعدمبواسطهطرفینازیکیتخلفبواسطهوشودحاضرمقرروقتدرکارشناسیهرگاه:24ماده•
طرفهعهدبهباشدکردهکهایهزینهوکارشناسوقتتضییعجبرانافتدتعویقبهکارشناسیاجرایکاروسایل

.استمتخلف



کارشناس باید صاحب رای باشد نه تابع
:رای

؟اختیارندآیا کارشناسان در ارائه نظر خود صاحب •
؟وفادارندآیا به سوگند خود •
نه کارشناسی میتواند پرهزیسوگند به وفاداریآیا •

....باشد؟



:برخی مشکالت  کارشناسی و کارشناسان
(تعزیرات)ق م ا 588ماده •

یاندباششدهتعییندادگاهتوسطاینکهازاعمکارشناسانومیزانوداورانازهریک•
یارنظاظهارطرفینازیکینفعبهمالیاوجهاخذمقابلدرچنانچهطرفین،توسط
میلیون12تا3ازنقدیمجازاتیاسالدوتاماه6ازحبسبهنمایندتصمیماتخاذ
.میشودضبطدولتنفعبهمجازاتعنوانبهاستگرفتهآنچهومحکومریال



:آ د م 267ماده 
فتخلصورتیکهدرباشدشدهمتضررکارشناستخلفازکهدعویاصحابازیکیهرگاه•

نماید،ررضمطالبهکارشناسازمیتواندباشدمتضرربهخسارتایجاددراصلیسببکارشناس
.نیستمطالبهقابلالنفععدمازناشیزیانوضرر

کهودهبمعینمنفعتیآوردنبدستحالدرفردی:گفتمیتوانالنفععدمتعریفدر:نکته•
استممکنشرایطیدرچنین.استآمادهموضوعاینتحقیقجهتهمنیازموردمقدماتهمه

نکهاییاکردهپیداوجودنظرموردنافعکهندهداجازهوشدهامراینازمانعکهدهدرخاتفاقی
دآمدرکسبراهاینازومیکندکارشرکتدرمشخصیمثال.گرددمنافعاینمالکفرد

بههکوجوهیدریافتازاستممکنانتظامیمامورانسویازاشتباهیاغیرقانونیبدلیل
.بماندبهرهبیمیکنددریافتخودکارفرمایازالزحمهحقعنوان

ازشدننصیببیازعبارتستصورتایندرکهمیشودمحسوبضررالنفععدمگاهیواقعدر•
انهبدستیابیامیداحوالواوضاعوامورعادیجریاندریقینبهقریباحتمالبهکهنفعی
.استبودهمنطقیومعقولداشتهوجود



:عدم النفع 
خروجازمانعوکندحفرعمیقیجویگاراژیجلویشخصی:الحصولمحقق:الف•

واسطهبآنجارانندگانکهشدهمنفعتیرسیدنمانعشخصاینیعنیشودایکرایههایاتومبیل
.آورندمیبدستاتومبیلهایشان

بهارشدهدرجکهملکیمزایدهاعالنروزنامه.روزنامهکنندهتوزیع:الحصولمحتمل:ب•
اینزااطالعازپسمشترکشخص.نمیکندشرکتمزایدهدرشخصونمیرساندروزنامهآنمشترک
تداللاساینبامیکندمطالبهاوازراخودواردهخسارتوکردهدعویاقامهکنندهتوزیععلیهموضوع

عنوانهبمبلغآنازومیشدبرندهوشرکتشدهاعالنمزایدهدراومیشدرساندهاوبهروزنامهاگرکه
دبایویخود،وظایفانجامدرروزنامهکنندهتوزیعاهمالبدلیلسپس.میکرداستفادهمنفعت

.بپردازدروزنامهمشترکبهراالنفععدماینازناشیخسارت
واستالحصولمحتملالنفععدم–نیستمحرزشدنبرندهومزایدهدرشرکتچون•

.کردمطالبهآنرانمیتوان



پرسشی که اینجا مطرح میشود این است که عدم النفع مال 
خیر؟یا محسوب میشود و قابل مطالبه است 

مقننییعناستمطالبهقابلالنفععدمالضررقاعدهبراساسبدانیمضررراالنفععدماگر•
آنرادبایشوددیگریبهاضرارموجبهرکس-باشدمردمبهضررموجبکهنمیکندوضعحکم

.نمایدجبران
مخالفنظراینباهمنگهبانشورایفقهاینشدهپذیرفتهفعلیقوانیندرنظریچنیناما•

.کردندمخالفتاظهاروبودند
شورایدرجدیدکیفریدادرسیآیینالیحه12مادهتبصرهدادرسیجریاندرحالیکهدر•

خالفراآننگهبانشورایفقهایامااستمطالبهقابلالنفععدمکهبودشدهتاکیدنگهبان
یفعلقانوندرالنفععدمهمچنان–مجلساصالحاتدرآنحذفبادرنتیجهودانستهشرع
.نیستمطالبهقابل

•



د ر کق ک 28الی 21ماده 
کانونهرانتظامیدادسرای–متخلفرسمیکارشناسانانتظامیتخلفاتتعقیبمرجع:21•

بینازدادیاران–سال4برای–عمومیمجمعبوسیله-انتخابکارشناسانبینازدادستان–
رسیدگیزاپسانتظامیدادسرای-مدیرههیئتتاییدودادستانپیشنهادبهرسمیکارشناسان

-عقیبتقرارمنع–درغیراینصورت-صادرکیفرخواست-تخلفبهعقیده–ارجاعشکایاتبه
انونکهرمدیرههیئترئیسیاشاکیطرفازابالغتاریخازروزسیمدتظرفاعتراضقابل

انتظامیتخلفاتتعقیبمرجعحقیقیحکمصدورورسیدگی-مربوطهکانونانتظامیدادگاهاز
قضاتانتظامیدادسرای–بازرساندادستانمدیرههیئتاعضای



جرایمازیکیعنوان-رسمیکارشناستخلف:22•
تجهاستمکلفانتظامیدادسرای-قوانیندرمندرج

اجعمربهاعالم-وقتاسرعدرجزاییجنبهبهرسیدگی
ظامیانتتخلفمزبورجرائمبرچنانچه–قضاییصالحه
واهنامهآیینوقانونمطابقرسیدگی-باشدداشته
تمخابرااجرایمانعقضاییمراجعتصمیم–الزماقدام

نیستانتظامی



عضایا–مربوطهانتظامیدادگاه–استانهرکارشناسانانتظامیتخلفاتبهرسیدگیمرجع:23•
.میشوندانتخابسال4مدتبهدادگاه

قضاییهقوهرئیسانتخاببهکارسابقهسالدهحقوقداننفریک-•
کانونرئیسانتساببهمدیرههیئتینمایندهیامدیرههیئترئیس-•
کانونرئیسانتخاببهمربوطهرشتهدررسمیکارشناسنفریک-•
(استحقوقدانعضوبادادگاهریاست)•
.استحقوقدانعضودادگاهریاست:1تبصره•
تصویب-مربوطهکانوندرخواستبا-باشدداشتهدیگرشعبیاشعبهبهنیازدرصورتیکه:2تبصره•

اولشعبهرئیسعهدهبهشعبیاشعبهبهارجاع-قضاییهقوهرئیس
اعضایزایکیتوسطرایانشا-معتبرآرااکثریتبا-انتظامیدادگاهشدهاتخاذتصمیمات:3تبصره•

دادگاهرئیستوسطابالغ-اکثریت
ماهیکظرف-علیهمحکومطرفازوکانونمدیرههیئتجانبازانتظامیدادگاهتصمیمات:4تبصره•

استخواهیتجدیدنظرقابل-ابالغاز
-شانینتغییر-کارشناسنشانیبهسفارشیپستبوسیله-دادسراودادگاهتصمیمات:5تبصره•

بودخواهدمعتبرآدرسآخرین-اعالمعدم-شوداعالمکتبی
فرد-ردجهاتوجوددرصورت-دادرسانردموارد-انتظامیدادگاهاعضایردموارد:6تبصره•

.میشودمعیندیگری
ایرستوسط-مجددکارشناسیالزامدرصورت-کارشناسانانتظامیشکایتبهرسیدگی:7تبصره•

شاکیعهدهبهتعرفهطبقدستمزدپرداخت-کانوناعضای



نظرمرجع تجدید : 24•

:ازتجدید نظر کاشناسان رسمی تهران متشکل دادگاه •

قضاییحقوق دان ده سال سابقه به انتخاب رئیس قوه یک 

ویشورایعالی یا نماینده رئیس 

نفر کارشناس رشته مربوطه به انتخاب شورایعالییک 



ناسانکارشکارشناسیحیثیتوشئونبامنافیاعمالیارفتارسوازاطالع:25•
یئتهاعضایازنفرسهیادادگستریوزیرباقضائیهقوهرئیستوسط–رسمی
دورصتاانتظامیدادگاهازموقتتعلیقدرخواست-خودادلهارائهباکانونمدیره
عیقطرایابرازیدالیلبهمستندورسیدگینوبتازخارجدادگاه-قطعیحکم

.کندمیصادرمقتضی
-موقتتعلیقحکموصولتاریخازماه3مدتظرفاستمکلفانتظامیدادسرای•

نظرتجدید-نظرتجدیدمرجع–رایصدورجهتدادگاهبهارسال-رسیدگی
تهرانکارشناسان



مورد6/تخلفاتمورد13استانتظامیمجازاتهایوتخلفات:26•
مجازات

هدجبالفبندهایشرایطووثاقتزوالاحرازدرصورت:27•
دادگاهبهاعالم-خودداریپروانهتمدیدازموقتطوربه15ماده

اتخاذ-وصولازماه3مدتظرفانتظامیدادگاه-انتظامی
کانونمدیرههیئتبهنهایینظراعالم-تصمیم

دادگاهوانتظامیدادگاهقطعیاحکاماجرایمسئول:28•
یئتهرئیس-مختلفکارشناسانمورددرکارشناسانتجدیدنظر

کانونمدیره



ر د کق ک 37ماده 
رداظهارعقیدهضمنمسئولیتبارسمیکارشناسهرگاه•

دریابنویسدچیزیواقعبرخالفکارشناسیامر
اوقعمتمامحقوقییاوکیفریامربهخودکتبیاظهارعقیده

اعلج-باشدکردهذکرچیزیواقعبرخالفیاونکندذکررا
کهچیزیدرهمچنین.میگرددمحسوبرسمیاسناددر

ییرتغسونیتباشدهگذاشتهاودسترسدرآزمایشبرای
اگرومیشودمحکومامقدرمقررمجازاتهایبهبدهد

حکمدررسمیکارشناساقداماتوواقعخالفگزارش
قانوندرمجازاتحداکثر-باشدشدهواقعموثردادگاه

میشودمحکوم



تهالبوغیرموجهیاموجهدلیلهربهمیتواندحقوقیوحقیقیفردهر*•
یحتوشکایتطرحکارشناسعلیهبرایهزینههرگونهپرداختبدون
تبرئهازپسکارشناسکهآنجاییستتلخجنبهونمایدافتراوتهمتایراد

راحیثیتاعادهدرخواستومتقابلشکایتحققانونااتهامیموارداز
.ندارد

–امامیشوندتبرئهدرصد90ازبیشحدوددرکارشناسهمکارانهرچند•
کانونجهتبهمتعددمراجعات-دفاعیهالیحهنوشتن-شدهتلفوقت

وذهنیمشغلهایجاد-مربوطهمسئولینبهجوابدهیوموضوعپیگیری
ابودنونیستمواردیدرودریافتیدستمزدازبیشترهزینهصرفحتی
.بودمخواهیمتاسفانهکارشناسحیثیتییامالیهایاندوختهتمامیشدن

کایتشکهمصائبیازدوریجهتکارشناسانازبسیاریدالیلهمینبنابه•
بهنظرهرگونهازوباشندجمعپیرومیدهندترجیحمیکنندایجادآنهابرای

.نمایندپرهیزکارشناساندیگربامتفاوتحتیومتضاد



باناسکارشانتخاباختیار-کارارجاعبامرتبطقوانینتمامیدرتقریبا*•
واداراتسازمانهاعمدهتاشدهموجبمجوزاین.استکارارجاعمرجع
وبودهآنهانظریاتوهاخواستهتابعکهکنندارجاعکارشناسانیبهنهادها
آنلیستازبراحتیهمتخطیصورتدر.باشندآنهامنافعکنندهتامین
هکدارندوجودکارشناسانیکهشدهدیدهمتاسفانه.میشوندحذفمرجع

وداراتااینگونهبههمکاریبهمجبورزندگیگذرانجهتومشکالتبنابه
.هستند...

میتواندنظراتواحدموضوعیکودرنیستپذیرفرمولکارشناسی*•
ایداشتهابهامقانونکهمواردیدرکارشناسانمشکالتباشدمتفاوت

التمشکمتاسفانهقانونیهاکاستیاینومیشودهمحادتربودهناقص
کهاستدلیلبهمین.استآوردهبوجودکارشناسانبرایراایعدیده

نظربامتفاوتهاینظریهارائهازنمایندمیسعیموارداکثردرکارشناسان
باشنداماندراحتمالیبازخوردهایکننددوریغالب



تاکنونکارشناسیهایتشکلمتاسفانهاما(1290سال)ایراندرمصوبقانوناولیندرکارشناسیتعریفعلیرغم*•
منتقلانکارشناسدیگربهلسانیبصورتتجربیتاکثراونشدهکارشناسیموضوعاتدرعلمیسازماندهیبهموفق

آراینآبالطبعونداردوجودتخصصیشدهسازماندهیکارشناسیتخصصیومجالتنشریاتوکتبازخبری.میشود
آرایبهیرتفسبراساسغالبابلکه،پژوهشیمکتوباتوعلمیمبنایوبراساسنهانتظامییهادادگاهتوسطصادره

ولمستقنظریهارائهازکارشناسانپرهیزودوریموجبکارشناسینقیصهاین.میگرددصادرانتظامیدادسراهای
.میشودشجاعانه

هایواناییتولیاقتاساسنهوتقویمیسابقهداشتنصرفکهمیشودمشاهدهکارشناسیصالحیتهایبحثدربعضا*•
دورانتظارنمیتوانهمشرایطچنیندرمطمئنا-میشوداعطاخاصعلمیادوارگذراندنایضاوتجربهودانشوعلمی
.داشتمستقلوقاطعووعلمیمتقنمستدلنظریه

ابهاماتباآندرکارشناسیتخلفاتتعریفکهایمادهداردشمشیرحکمکارشناسیبرایدرککق26ماده*•
کوممحاینظریهباهروباهرعملکردهرکارشناسیآنبندهایازیکیباستنادمیتوانبراحتیوشدهنگارشزیادی

.نمود



درموجودموارداندکبهفوقاشارهبادرنهایت•
وجامعصریحقانونکارشناسانمشکالتبحث

ومهمترینواولینموجودقانونیژرفبازنگری
ونتبییاصالحبایدشدهانجاماقدامموثرترین

کارشناسانصریحعلمیفنیقانونتصویب
ازواستعفاشاهدنکردهخدایتاباشدرسمی
وفنیوتوانمندهاینخبهایندادندست

محکممبتوانیونباشیمقضاییهقوهموثربازوهای
تابعنهوباشیمرایصاحباستوارو

.رای



با آرزوی موفقیت 

• 1399/06/20پنجشنبه 


