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 اند؟مااوصاف و شرایط قرار کارشناسی کد

هایی دارد. برای روشن شدن موضوع بدواً الزم است که بگوییم هرگونه رأی دادگاه که در پی ویژگی چه اوصاف و قرار کارشناسی

شود و رأی اعم از گردد، شامل حکم یا قرار است، بنابراین هر حکم یا قرار صادره از طرف دادگاه رأی نامیده میتصمیم قضائی صادر می

یعنی اگر رأی صادره از دادگاه بدوی و تجدیدنظر و به عبارتی دادگاه عمومی  .وجود داردحکم یا قرار است، لیکن بین حکم و قرار تفاوت 

یا اختصاصی یعنی مراجع قضایی اختصاصی راجع به ماهیت دعوی و قاطع دعوی باشد چه اینکه فصل خصومت بکند مثل حکم 

ر گذار دنامند، هرچند قانونرأیی را در اصل حکم میمحکومیت خوانده و یا اینکه فصل خصومت نکند مثل قرار عدم استماع دعوا چنین 

بیان تفاوت بین قرار و حکم و با تعریف حکم در قانون از قرار تعریفی به عمل نیاورده و آرای خارج از حکم را قرار تلقی کرده است که 

طور جزئی یا ماهیت دعوا و قاطع آن به دارد، چنانچه رأی دادگاه راجع بهقانون آیین دادرسی مدنی در این خصوص بیان می 299ماده 

توان گفت قرار رأیی هست که یا تنها راجع به شود. لذا بر اساس مفاد این ماده میکلی باشد حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می

به ماهیت دعوا است و نه قاطع و یا تنها قاطع دعوا است مانند قرار رد دعوا و یا اینکه نه راجع  قرار کارشناسیماهیت دعوا است مانند 

 دعوا مانند قرار تأمین خواسته.
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 نماییم.را ارائه می قرار کارشناسیهای در این بخش ویژگی

قانون آیین دادرسی مدنی که  332قرار ارجاع امر کارشناسی توسط مراجع قضایی به داللت ماده  الف( قطعیت قرار کارشناسی:

از  خواهیاز آرای نهایی نیست، فرجام قرار کارشناسیتجدید نظر است و چون تجدید نظر را احصا کرده، قطعی و غیرقابلقرارهای قابل

 آن نیز مورد ندارد.

صرفاً در مواردی که موضوع واجد وصف فنی و  قرار کارشناسیبا عنایت بر اینکه  ناسی:ب( غیرقابل عدول بودن قرار کارش

 آید، لذا عدول دادگاه از آن به استناد عدول طرفین از این امر صحیحتخصصی است و در این موارد به عمل می

 باشد.نمی

جزء قرارهای نهایی یا قاطع دعوا نبوده و در ردیف قرارهای  قرار کارشناسیچون ج( اعدادی یا مقدماتی بودن قرار کارشناسی: 

گونه قرارها مشمول قاعده فراق دادرس نشده و از اعتبار امر مختومه یا به عبارتی امر قضاوت شده نیز برخوردار باشد، لذا ایناعدادی می

کند که قرارهای تحقیق و معاینه رأی قاطع آماده می باشد. قرارهای اعدادی یا مقدماتی قرارهایی هستند که پرونده را برای صدورنمی

 گونه قرارها هستند.، قرار اتیان سوگند، قرار تطبیق اسناد و قرار اناطه ازاینقرار کارشناسیمحلی، 

توسط مدیر دفتر دادگاه فاقد  قرار کارشناسیبا عنایت به این موضوع صدور د( صدور قرار کارشناسی از وظایف دادگاه است: 

 وز قانونی است و انتخاب کارشناس بایستی رأساً توسط خود دادگاه انجام بگیرد.مج

قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر اینکه در  257از فهوای کالم مقنن در بخشی از ذیل ماده  ه( شفافیت موضوع قرار کارشناسی:

 گردد که دادگاه بایستی موضوع قرار راچنین مستفاد میگردد، قرار دادگاه موضوعی که نظر کارشناس نسبت به آن الزم است تعیین می

صورت شفاف و روشن مشخص کرده و محدوده بررسی کارشناسی را در متن قرار معیّن نموده که عمده کارشناسان عزیز از این به

 مندند.موضوع گله

 

 
 

 

http://armansanjesh.com/


 

 

http://armansanjesh.com 

 

 

ا ی قرار کارشناسیبه عبارتی در درک مفهوم عملی صادره از دادگاه مردد باشد  قرار کارشناسیکه عنوان یک ضابطه، درصورتیبه

ای به وجود بیاید بهترین مکانیسم وسیله ارائه الیحه یا تقاضای حوزه و محدوده انجام امور کارشناسی صادره از دادگاه شک و شبهه

 باشد.کتبی جهت روشن شدن قرار صادره و تعیین حدود آن از دادگاه می

اً مکلف به اعالم نظر در محدوده قرار صادره هست و حق ورود در امور حقوقی مربوط به موضوع که از از طرفی کارشناس خود نیز رأس

گیری که از مسئولیت و اختیارات دادرس است، خودداری وظایف دادرس است را ندارد، به عبارتی کارشناس باید از ورود به حوزه تصمیم

 نماید.

قانون آیین دادرسی مدنی پذیرش امر کارشناسی یک  269با داللت ماده  است. و( پذیرش قرار کارشناسی یک تکلیف قانونی

هم همان موارد رد دادرس هست که در  کارشناستکلیف قانونی است، مگر در صورت وجود عذرموجه به تشخیص دادگاه که معذوریت 

 قانون احصاء شده است.

امور حکمی نیست بلکه امور  قرار کارشناسیکه موضوع بدیهی است  ز( قرار کارشناسی از امور موضوعی است نه حکمی؛

موضوعی است، البته هرچند که یافتن برخی از امور حکمی همچون پیدا کردن قانون خارجی در اعمال قواعد حل تعارض قوانین و نیز 

 .تواند به کارشناس ارجاع گرددطور استثنائی میجستجوی قاعده عرفی مثل عرف قراردادی یا عرف خاص به

ازاینکه دادگاه قرار ارجاع به کارشناس برای معاینه محل پس ح( تکلیف ایجادشده برای دادگاه درنتیجه صدور قرار کارشناسی:

 واحوال محقق و معلومی از متابعت نظر کارشناس خودداری نماید.تواند بدون ذکر اوضاعصادر نمود، دیگر نمی
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