
 یی را دارد؟هایژگیونظریه کارشناسی چه 

قانون کانون 19کارشناس در بیان نظرات خود مکلف به رعایت موازین قانونی هست در این خصوص ماده

 :داردیمکارشناسان رسمی دادگستری اشعار 

 نکات و توضیحاتی که برای اندمکلفکارشناسی باید مستدل و صریح باشد و کارشناسان رسمی  اظهارنظر

کامل در آن  طوربه گرددیمتبیین نظریه ضروری است و یا توسط شورای عالی کانون کارشناسان مشخص 

کتبی و در  طوربهاست در حدود صالحیت خود نظر کارشناسی را  موظفکارشناس رسمی  منعکس نمایند.

سال بعد از تاریخ تسلیم نگهداری 5مدت حداقل  ی از آن را تاانسخهتسلیم و  ربطیذمهلت مقرر به مراجع 

 نماید.

 از تدقیق مادة مذکور اوصاف ذیل برای نظریه کارشناسی متصور است:

کتبی به مرجع صدور قرار کارشناسی اعالم گردد و اعالم نظر  صورتبهنظریه کارشناسی بایستی  الف(

 شفاهی کارشناس قابل ترتیب اثر دادن و پذیرش نیست.

 ه کارشناسی بایستی در مهلت مقرره در قرار صادره تقدیم گردد.نظری ب(

 

 برای تعیین مدت مناسب برای اظهار عقیده به دو عامل بستگی دارد:

و تهیه  لیوتحلهیتجزمهلت مقرر باید طور باشد که امکان بررسی و تحقیق در اطراف موضوع و  .1

 گزارش به انضمام نظریه کارشناسی در مدت مذکور قابل انجام میسر باشد.

ی باشد که اگونهبهآن باید  زمانمدتچون اجرای امر کارشناس یکی از تواری ناشی از ادله است ، .2

 دادرسی ننماید. اطالهانتظار طوالنی نکرده و منجر به  ازحدشیبرسیدگی قضایی را 

لیکن اگر موضوع از اموری باشد که  اسی در مهلت مقرر یک تکلیف قانونی است،تقدیم نظریه کارشن

اظهارنظر در آن مدت معینه از طرف دادگاه میسر نباشد به تقاضای کتبی کارشناس و در صورت پذیرش 



قرار کارشناسی مهلت مناسبی تعیین و به کارشناس و به طرفین دعوی  صادرکنندهموضوع توسط دادگاه 

 که این امر بیشتر استمهال خواستن از دادگاه مصطلح است. کنندیماعالم 

قانون  262به دادگاه ارائه ننماید به داللت ذیل ماده  کتباًکارشناسی که در مدت مقرر نظر خود را  نکته:

 نظریه کارشناس قبلی، کهیدرصورتو  شودیمی وی انتخاب جابهکارشناس دیگری  آیین دادرسی مدنی،

دادگاه به آن ترتیب اثر داده و تخلف کارشناس را به  خاب کارشناس دیگر به دادگاه واصل گردد،قبل از انت

 .داردیماعالم  )کانون کارشناسان رسمی دادگستری( دارتیصالحمرجع 

 سوءاستفادهجلوگیری از جعل و  منظوربهی از نظریه کارشناسی خود را انسخهکارشناس بایستی  ج(

 سال از تاریخ تسلیم به دادگاه نزد خود نگهداری نماید. 5مدت حداقل به  احتمالی،

نظریه کارشناسی جنبه طریقیت دارد و نه موضوعیت و این طریقیت تا اونجاست که قناعت وجدانی در  د(

از آن تبعیت نکند  تواندیمقاضی ایجاد کند لذا چنانچه نظریه کارشناسی به نظر قاضی خالف مقررات باشد 

ودش رأی خود را با استدالل صادر بکند از طرفی در صورت اعتراض ذینفع به نظریه و طبق نظر خ

به عبارتی صرف اعتراض ذینفع  ،گرددینمی به رأی دادگاه وارد اخدشهکارشناسی و عدم توجه قاضی به آن 

 به نظریه کارشناسی موجب بی اعتباری نظریه نیست.

قانون آیین  262 در ماده صراحتبهاین موضوع  باشد،اظهارنظر کارشناسی بایستی صریح و موجه  (ـه

قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری  19دادرسی مدنی به همین منظور آمده است از طرفی ماده 

صراحت و جزمیت سه  قطعیت، کهییازآنجاکه اظهارنظر کارشناسی باید مستدل و صریح باشد  کندیمتأکید 

 تواندینمبا توجه به دو مقرره قانونی فوق ذکر نظر کارشناس  است لذا شاخصه مهم در نظریات کارشناسی

و جاهل به عالم است  ناآگاهرجوع  درواقعدوپهلو یا مجمل باشد چون فلسفه رجوع به کارشناس  مردد، مبهم،

 اًثانی ،موجبات اطاله دادرسی را فراهم نکند جازم و مستدل باشد تا اوالً صریح، و نظر عالم باید قاطع،

در غیر این صورت رجوع به مرتفع نماید  منازعهقرار بگیرد و مشکلی از موضوع مورد اختالف و  مورداستفاده

ی ندارد به کارشناس مراجعه شود اگر عمل کارشناسی از ادهیفاعبث و بیهوده خواهد بود یعنی  کارشناس

د یک کار اضافی است ما به و جزمیت  برخوردار نباشد و مستدل و صریح و موجه نباشاحت صر قطعیت،

هست که باید در نظریات  جهتنیازا تاًینهاکارشناس رجوع کنیم و این باعث اطاله دادرسی شده است و 

 دیده بشود. لواکمبه نحو احسن  هاشاخصهکارشناسی این 

 ی باشد.انگارسهلاظهارنظر کارشناس باید عاری از مسامحه و  و(

 دو واژه مترادف هستند و باًیتقری انگارسهلمسامحه در لغت به معنای آسان گرفتن و سهل انگاشتن آمده با 

ی کارشناس نگریسطحعدم بررسی الزم در پیرامون موضوعات ارجاعی و  ی،توجهیبی و دقتیبمنظور از آن 

 معموالًو  شودیمظر کارشناسی در امور محوله کارشناسی است که این امر باعث خطای کارشناس در اظهارن

نظریه  عمالًکه  گرددیمی اهیحاش دیرمفیغموجب منحرف شدن وی از مسائل اصلی و پرداختن به مسائل 



در این صورت حتی اگر چنین  کندیمکارشناسی را از مستدل و موجه بودن و صراحت الزم خارج 

خود را در  تنهانهکارشناس مذکور  بازهممؤثر هم واقع نشود  دارتیصالحاظهارنظری در تصمیم مراجع 

قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مبنی بر توبیخ یا محدودیت  26الف ماده  3 معرض مجازات بند

ی احرفهی مسئولیت به عبارتبلکه ممکن است از باب مسئولیت مدنی  دهدیماختیارات فنی کارشناس قرار 

 ضمان مدنی نیز پیدا بکند. شودیمکه چهره خاصی تقصیر تلقی  یا تقصیرات شغلی

اسی بایستی نظریه کارشن اساساً کارشناسی باید با قرار صادره کارشناسی مطابقت داشته باشد. اظهارنظر ز(

در چهارچوب قرار صادره و نیز موضوع کارشناسی باشد در غیر این صورت دادگاه به علت عدم مطابقت با 

نخواهد کرد و در صورت کامل نبودن نظریه کار  متابعتمحقق و معلوم از نظریه کارشناسی  الواحواوضاع

اضافی به کارشناس تحمیل خواهد شد چراکه این کار اضافی تحمیلی ناشی از فعل و عمل خود کارشناس 

جهت تکمیل کارشناس کارش را درست انجام نداده و گزارش را کامل تقدیم نکرده یعنی دادگاه وی را  است،

قانون آیین دادرسی مدنی جلب خواهد نمود  263نظریه احضار و حتی در صورت استنکاف به داللت ماده 

قانون کانون کارشناسان رسمی  17 ناقص بودن نظریه کارشناسی برخالف سوگند مقرر در ماده ضمناً

خود را نسبت به موضوع  که تمام نظرات کندیمدادگستری است که در ذیل آن ماده کارشناس سوگند یاد 

 را مکتوم ننماید که حاکی از کامل ارائه دادن نظریه کارشناسی است. زیچچیهکارشناسی اظهار نموده و 

 

کارشناسان باید در حوزه فنی تخصصی  اظهارنظر کارشناس باید بر طبق قوانین و مقررات مربوطه باشد؛ ح(

ی و تسلط کافی داشته باشد تا با خودآگاهخود به قوانین و مقررات خاص مربوط به شغل و حرفه 

ی به بخشاستحکامرعایت و لحاظ کردن مقررات مذکور در نظریات کارشناسی ضمن تقویت و 

است که احاطه کارشناس به  بدیهی بدهند، ارائهنظرات خود نظری مستدل و مستند و مطابق واقع 

ی هانامهبخشو  رانیوزئتیهمصوبات  ،هانامهنییآ مقررات دولتی یعنی نظامات دولتی، قوانین،

با توجه به داشتن وصف فنی و تخصصی آنها امری الزم و ضروری است و  االجراالزمدولتی 

آنها را الزامی کرده است  کارشناس در مواردی که مقررات دولتی مربوطه ضوابطی را معین و رعایت



 بایستی آنها را با موضوعات کارشناسی محوله مطابقت داده و نظریات خود را به آن مستند نماید،

و برای  شودیمنقض قوانین و مقررات مطروحه در اظهارنظر کارشناسی تخلف انتظامی محسوب 

رسمی دادگستری را در پی قانون کانون کارشناسان  26الف ماده  6 بند درمتخلف مجازات مقرر 

 دارد.

 باشد؛ ردکارشناس در ارائه نظریه کارشناسی نباید مشمول جهات  ط(

بنابراین برای جلوگیری از تکرار مطالب  میادادهدر مبحث ششم به حد کافی توضیح  قبالًچون این بحث را 

 .میکنیمدر اینجا خودداری 

یژگیوکه این هم یکی از  خارج از صالحیت کارشناسی؛رعایت حدود صالحیت و عدم اظهارنظر در امور  ی(

ی متعددی هایریدرگهم دوستان کارشناس با این مسائل  عموماًی مهم نظریه کارشناسی است و این ها

ی و تجربعلمی  تخصصی، توانایی فنی، ،شودیمبیشتر و ابهامات بیشتری برای آنها حادث  سؤاالتدارند و 

امور هست وی را مستحق اخذ و اعطای  گونهنیاسی بیانگر صالحیت وی در کارشناس در موضوعات کارشنا

در پروانه  معموالًی موصوف هاتیصالحکه برابر ضوابط موجود تعداد و شرح  دینمایمی مصوب هاتیصالح

ی مصوب مندرج در پروانه خود هاتیصالحلذا بایستی کارشناس در محدوده  ،گرددیمکارشناسی وی درج 

یمه انجام امور کارشناسی نموده و از اعالم نظر در خصوص موضوعاتی که خارج از صالحیت وی مبادرت ب

 خودداری نماید. باشد

قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری در این خصوص صراحت دارد بنابراین اظهارنظر در  19 ماده

 بند الف بر اساسو  شودیمخارج از صالحیت اعطایی مندرج در پروانه کارشناسی تخلف انتظامی محسوب 

 انتظامی را در پی دارد. 6 تا 5قانون موصوف برای متخلف مجازاتی از نوع و درجه  26ماده  8

که کارشناس صالحیت الزم در خصوص امر ارجاعی را ندارد لیکن به مرجع  شودیم مالحظهدر مواردی 

نداشتن صالحیت در این خصوص با توجه به  رغمبهکه  دینمایمکارشناسی اعالم قرار کنندهارجاعقضائی 

رنظر کارشناسی در صورتیکه دادگاه قبول کند حاضر به اظها آگاهی و دانش وی در این امر، ،خبرویت

که این امر با نص صریح قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری سازگاری  باشدیماهل خبره  عنوانبه

 نداشته و فاقد وجاهت قانونی است و تخلف کارشناس محسوب می شود.

دگاه مشاهده می شود که به رغم اعالم عدم صالحیت کارشناس در امر ارجاع شده به دا عالوه بر آن مکرراً

قاضی دادگاه به انجام کارشناسی توسط کارشناس مذکور اصرار می ورزد و کارشناس مربوطه نا آگاهانه و با 

فرض اینکه کلیه دستورات قضائی مقامات مذکور الزم االجراست و تخطی و سرپیچی از آن مجازات قانونی را 

و خود را در معرض تخلف انتظامی قرار  مبادرت به اظهارنظر کارشناسی خارج از صالحیت نموده در پی دارد،

 می دهد.



 

 در اینگونه موارد توصیه می شود که:

لیکن به هر دلیل از طرف دادگاه  کارشناسان حتی المقدور از ورود به اعالم نظر کارشناسی خودداری نمایند.

 اعالم و از را کتباً موضوع عدم صالحیت خود اجبار با اعالم نظر شدند حداقل از باب احتیاط و مشکالت آتی،

ر در غی بخواهند که دستور قضائی خود را ذیل درخواست عدم صالحیت تقدیمی مرقوم فرمایند. دادگاه مصراً

 این صورت عدم تمکین از قرار صادره مطلوب ترین گزینه ی پیش روی کارشناس است.

 وضوعیت ندارد.در واقع امری حقوقی است و ارجاع آن به کارشناس م موضوع قرار کارشناسی،

تخصصی و علمی قابلیت اجراء توسط کارشناس را  در این صورت قرار دادگاه به دلیل نداشتن وصف فنی،

بلکه موضوع قرار  دادگاه نمی تواند تشخیص امور حکمی را به کارشناس محول نماید. ندارد و اساساً

یک امر موضوعی با حکم قانونی را به عبارتی کارشناس حق انطباق  کارشناسی بایستی امور موضوعی باشد.

آیا فالن دخل و تصرف مادی در آپارتمانی  و در فرضی که دادگاه قرار صادره سوال کرده که مثالً ندارد.

 توسط مالک با قانون تملک آپارتمان ها مقایر است یا خیر؟

مسئولیت تطبیق امور به نظر بنده قرار صادره توسط دادگاه موافق اصول حقوقی و موازین قانونی نبوده و 

حکمی با وضعیت موجود امری حقوقی بوده و در صالحیت و حوزه وظایف و حتی حوزه تصمیم گیری خود 

می تواند در این گونه موارد وضعیت موجود ساختمان را از لحاظ مشخصات ملک  دادگاه و کارشناس صرفاً

پروانه و پایانکار  از جمله سند مالکیت،در انطباق یا عدم انطباق موضوع با مدارک رسمی ساختمان  اوالً

ایرت با غمطابقت یا م ساختمانی به انضمام گزارشات دخل و تصرفات خالف پیمانکار و یا سند مالکیت و ثانیاً

مقررات و ضوابط دولتی یعنی نظامات فنی بررسی و در نظریه خود گزارش نمایند در این خصوص نیز اگر 

دستور مؤکد قاضی اعطای صالحیت کارشناسی تلقی  ،نظر کارشناسی باشدر به اعالم چنانچه دادگاه مصّ

نشده و عدم ورود کارشناس در حوزه خارج از صالحیت و نیز عدم متابعت از دستور مقام قضائی در این مورد 

جزء معاذیر قانونی کارشناس محسوب می گردد و در این صورت تخلفی از ناحیه کارشناس قابل تصور 



ضی که کارشناس خارج از صالحیت خود اعالم نظر کرده است به علت تخلف آشکار کارشناس در فر نیست.

نوبت به این امر نمی رسد که ببینند آیا نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مطابقت دارد  اصال ً

تخفیف دهنده یعنی ماهیت نظر ابرازی در فرض مذکور رافع مسئولیت انتظامی یا به عبارتی  یا ندارد،

مجازات مقرر قانونی نیست یعنی صرف نظر از درستی یا نادرستی نظریه کارشناس که منظور از آن مطابقت 

با اوضاع و احوال محقق و معلوم موضوع است که البته امری نسبی است این موضوع نقشی در رفع یا تخفیف 

 نمی شود چنین تخلف آشکاری را کتمان کرد. مجازات مربوطه ندارد و اصالً

 باالخره حد عدم تبعیت از دستور خالف مقررات کارشناسی صادره از مراجع قضائی تا کجاست؟ :سوال

قاضی نمی تواند از اختیارات قضائی خود سوء استفاده کند و هرچند اطاعت از  در جواب باید گفت که اوالً

اختیارات و وظایف و مسئولیت قانونی دادگاه صادر می گردد یک دستور مقام قضائی که در چهار چوب 

قانون آیین دادرسی مدنی در صورت  263 تکلیف برای کارشناس است و اختیار جلب کارشناس طبق ماده

عدم تبعیت وی از اوامر قضائی البته موافق قانون نه خالف قانون ضمانت اجرائی این امر است لیکن انجام 

در مواردی که تجاوز به حریم دیگر رشته های کارشناسی می باشد  و خاصاً حیت عموماًامور خارج از صال

اما چنانچه به رغم معذوریت باز هم قاضی مصّر به اجرای قرار باشد و دستور وی اجبار  تخلفی آشکار است،

لیت رافع مسئو ()رفع ما استکر هو علیه به معنی سلب اراده کلی از جانب کارشناس باشد از باب قائده فقهی

 کارشناس در صورت اقدام به امر کارشناسی است.

عنصر اراده باقی و موجود است کارشناس می تواند  و اگر کارشناس اکراه شود چون در اکرام بر خالف اجبار،

در این صورت حتی اگر دادگاه عمل وی را تخلف و سرپیچی از دستور  قرار محوله کارشناسی را انجام ندهد،

کارشناس می تواند با ارائه ادلة  ضائی تلقی و به مراجع ذیربط در کانون کارشناسان گزارش نماید،مقام ق

جرم انگاری نشده و عنوانی در موارد تخلفات قانونی مصّرح در  قانونی و اظهار اینکه تخلف گزارش شده اساساً

درخواست صدور قرار  نونی است؛قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری ندارد و فاقد مجازات قا 26 ماده

 منع تعقیب بنماید.

تخلف است از طرفی به نظر  در فرضی که اکراه، ملجی یا تام باشد به علت زوال اراده کارشناس وی بری از

قانون مجازات اسالمی در باب تعزیرات  580و 579می رسد که در اینگونه موارد بتواند از وحدت مالک مواد 

 نده تحت تعقیب جزائی قرار داد.و مجازات های بازدار

 عدم اظهارنظر کارشناسی بر خالف واقع و تبانی  ک(

قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری و عنایت به این  17 با مالحضه سوگند کارشناسی مندرج در ماده

ی نظر درستمبنی بر اینکه خداوند متعال را حاضر و ناظر دانسته و به راستی و  نکته از سوگند کارشناسی،

بایستی  خود را اظهار نمایم و اغراض شخصی را در آن دخالت ندهم و برخالف واقع چیزی نگویم و ننویسم،



از طرفی تبانی که معنی لغوی آن با هم ساختن  اظهار عقیده کارشناسی مطابق با حقیقت امر باشد.

از  ت نباید دامن گیر کارشناس با یکیهمدستی و قول و قرار گذاشتن با برنامه قبلی برای اقدام به یک امریس

نسبت به اعالم  اطراف و اصحاب دعوی شود که در این صورت کارشناس در مسیری قرار گرفته که اجباراً

نظر خالف واقع در نظریه کارشناسی مبادرت می ورزد که این امر باعث ارتکاب تخلف از ناحیه وی شده و 

 تخلفات انتظامی قرار می دهد.                    26ماده  9 کارشناس را معرض بند الف

عدم ذکر تمام وقایع و ذکر موضوع برخالف واقع صرف نظر از اینکه تخلف  اظهار عقیده توام با سوء نیت،

قانون کانون کارشناسان رسمی  37 انتظامی است عالوه بر آن در صورت وقوع چنین وضعیتی بر اساس ماده

قانون موصوف  37مجرم تلقی و تحت پیگرد قضائی نیز قرار می گیرد ماده دادگستری کارشناس مذکور 

عمل کارشناس را در این موارد جاعل در اسناد رسمی محسوب می کند و به مجازات های مقرر در قانون 

اگر چنانچه گزارش خالف واقع و اقدامات کارشناس رسمی در حکم  مجازات اسالمی محکوم می نماید.

قع شده باشد کارشناس مذکور به حداکثر مجازات مقرر در قانون مجازات اسالمی محکوم دادگاه مؤثر وا

 خواهد شد.

 اظهارنظر کارشناسی بایستی با پروانه معتبر انجام شده باشد. ل(

 اگر چنانچه پروانه کاری در زمان انجام امور کارشناسی معتبر باشد لیکن در زمان ارائه نظریه به دادگاه،

نقضی شده باشد یا به هر دلیلی از اعتبار ساقط گردد اظهارنظر کارشناسی تخلف انتظامی اعتبار آن م

 محسوب می گردد.

 

 15اظهارنظر کارشناسی در زمان تعلیق محرومیت از حقوق اجتماعی و یا اثبات فقد شرایط مقرر در ماده  م(

 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری نباشد.

می توان گفت که با توجه به اهمیت و جایگاه خطیر کارشناس در برقراری عدالت و نیز حساسیت شغلی 

کارشناسان بهتر است که کارشناس در طول خدمت کارشناسی مواظبت الزم را به عمل بیاورد که شرایط 



بایستی در زمان بدیهی است که کارشناس  ،قانونی الزم برای ارائه خدمات کارشناسی همواره فراهم بشود

قانون موصوف معذوریت خود را در قبال ارجاع امر  15 تعلیق و محرومیت اجتماعی و شرایط مقرر در ماده

اعالم نماید تا از ارتکاب به تخلف انتظامی بدور مانده و مورد تعقیب  کارشناسی به مرجع قضائی ذیربط کتباً

 قرار نگیرد.

 سنجشنویسنده: آرمان

 


