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 حقوق و تکالیف کارشناس رسمی دادگستری از منظر قانون و رویه قضائی

و  عام طوربهقوه قضائیه  برقراری و اجرای عدالت منظوربه دعاوی متعدد حقوقی و کیفری، وفصلحلرسیدگی و  در جریان دادرسی،

 .باشندیمرسمی دادگستری  دمات کارشناسنیازمند دریافت خ خاص، طوربه هادادگاه

رسمی را در  کارشناسان کارگیریبه تکنیکی عصر حاضر، تخصصی، سرعت پیشرفت تکنولوژیکی و پیچیدگی فزاینده موضوعات علمی،

و دعوی بدون حضور  رفع منازعه و تخاصم بین افراد کهطوریبهاست، کرده  دوچندان ،هادادگاهمنازعات و دعاوی مطروحه در  وفصلحل

 است. ناپذیرامکانامری  دگستریاعالم نظر کارشناس رسمی دا

برای  معموالً صنعتی، هایکارخانهو  هابانک ،هایشهردار ،یردولتیغدولتی و  یهاسازمان وزارتخانه، اجرائی، یهادستگاهکلیه  ،عالوه بر آن 

 تسایتأساموال و تجهیزات و  یگذارمتیقنیازمند  ،رهیو غوثیقه گذاری  و تجهیزات، آالتنیماشارزیابی  ،هادهیمزاانجام امور معامالت و 

 .گردندیم مندبهرهکه در این راستا از خدمات کارشناسان رسمی دادگستری  باشندیم (رمنقولیغ)اعم از اموال منقول و 

ستری رسمی دادگاز زمره امور تکلیفی کارشناسان  اداری(،) قضائیارجاعی از مراجع قضائی و غیر  کارشناسیموارد  اتفاقبهقریباکثریت

 .باشندیمکارشناسان رسمی مکلف و موظف به ارائه خدمات مذکور  است که حسب قوانین موضوعه،

 ،مجازات اسالمیقانون مدنی قانون  قانون اجرای احکام مدنی، قانون آیین دادرسی مدنی، :ازجملهد مختلف قوانین متعدد وادر م گذارقانون

به کارشناسان رسمی دادگستری در مواردی که  کارشناسیبا ارجاع امور  قانون تجارت، امور حسبی،قانون  قانون آیین دادرسی کیفری،

ط به دانش مربو خألتعیین تکلیف کرده و  کارشناسیدر خصوص ارجاع امر به  صراحتبهاختالفات واجد وصف فنی و تخصصی هستند 

 است. پرکردهمختلف  یهارشتهکارشناسان  از خدمات یمندبهرهموضوعات مختلف علمی و تخصصی دادرس را با 

موضوعات مختلف علمی و تخصصی  هب اصوالً ی،أو انشاء ر یریگمیتصم چراکه دادرس در مقام رسیدگی دعاوی و رفع منازعه و مخاصمه،

 نسبت به برخی از این امور حتی اگر حسب مورد، تسلط و اطالعات علمی کافی ندارد و ثانیاً احاطه، اوالً ،روبروست که نسبت به این امور

ه قانونی مواج یهاتیممنوعو  هاتیمحدودبا  منع تحصیل دلیل توسط دادرس، قاعدهبهآگاهی و اطالعات کافی هم داشته باشد با عنایت 

 دلیل تصمیم خود باشد. تواندینمشخص دادرس  یبه عبارت است.

دولتی نیز لزوم  یهانامهنییآدر موارد متعدد در قوانین خاص لوایح قانونی مقررات و  گذارقانونعالوه بر قوانین موضوعه مطروحه  ضمناً

 قرار داده است. موردتوجهرا  کارشناسیاستفاده از نظریه 

 در تعیین و تکلیف موضوعات ارجاعی از مراجع کارشناسیو نظر بر اینکه نظریات  کارشناسیلذا با عنایت به گستردگی محدود خدمات 

کمک شایانی به دادرس  وسایل اثبات دعوی، عنوانبه ،هاپروندهفنی و تخصصی  برای حل مجهوالت علمی، اداری() قضائیو غیر  قضائی

 کهییازآنجا .کندیممراجع موصوف ایفا  یریگمیتصمدر  ییسزامستقیم و به  ریتأث کارشناسیدر فهم مطلب نموده و اندیشه و نظریه 

مکلف و موظف به رعایت حقوق طرفین دعوی از یکسو و عمل به دستورات مقامات قضائی از  کارشناسیدر ارائه خدمات  کارشناسان

یمات قض باألخصبا مسائل حقوقی و قضائی و  لحظهبهلحظهتنگاتنگ و لزوم آشنایی کارشناسان که در ارتباط ، باشندیمسوی دیگر 

 تخصصی و تجربی متکی به معلومات علمی، طرفکیازدر این عرصه گرچه  این ارائه خدمت اصولی،بنابر ؛گرددیمآشکار  شیازپشیب باشند

لیکن از طرف دیگر وابستگی کامل به میزان آشنایی و علم و آگاهی وی نسبت به قوانین حقوقی  ،باشدیم کارشناسیو وثاقت و سالمت 

 ارشناسان بدیهی است که ک با تکالیف قانونی مصرح در قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری دارد. آشناییمقررات دولتی و  و کیفری،
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در  خود موفقیت حاصل نموده و کسب اعتبار نمایند و ثانیاً کارشناسیدر امور  اوالً تواندیم گفتهشیپبا کسب اوصاف  صرفاًدادگستری 

 اجرای عدالت سهیم شده و یار و یاور نظام قضائی کشور گردد.

 

 
 

از اهم وظایف شورای عالی کارشناسان )حسب  یکی از ضروریات بنیادی، عنوانبه کارشناسیاز طرفی ارتقاء دانش حقوقی مرتبط با امور 

 بازآموزی، آموزشی، یهادورهاست که این امر با برگزاری  اجرائی قانون( نامهنییآ 48 کانون )حسب ماده مدیرههیئتو  قانون( 7 ماده

 .کندیمتجلی پیدا  کارشناسیو انتقال و تبادل تجربیات  کارشناسیانجام  یهاروشهماهنگی در و  یشیاندهم گردهمائی،

فرض کنید در یک دعوای حقوقی بین پیمانکار و کارفرما  است. درکقابلبا طرح یک مثال علمی و کاربردی اهمیت این موضوع بهتر 

فات ختالادارای صالحیت رسیدگی به  کارشناسی هیئتبه کارشناس یا  کارشناسیو نیز اعالم نظر  موردنظربررسی موضوع اختالفات 
قرار  غفلتابعاد حقوقی مسائل مورد اختالف مورد  معموالًبا صدور قرار اجرای امر به کارشناس  گرددیمارجاع  پیمانکار و کارفرما مابینفی

و کارشناسان  ندینمایمصادر  کارشناسیقرار  ،یعنی بعضی قضات محترم بدون توجه به ابعاد حقوقی موضوع مورد مناقشه ،ردیگیم

ما و منعقده بین کارفرجنبه فنی و تخصصی موضوع به جهت عدم آشنایی و تسلط بر موارد حقوقی پیمان محترم هم با فرض تسلط بر 

متضمن  الزاماًکه  دهندیمو شرایط عمومی و خصوصی پیمان ارائه  نامهموافقتتحلیل عقلی از مفاد حالت  نیترنانهیبخوشدر  ،پیمانکار

 ابعاد حقوقی موضوع نخواهد بود.

در  حقذیبرای جلوگیری از تضییع حقوق  ،استرسمی دادگستری سرنوشت دعوا در دست کارشناس  عمالًچون  موارد، گونهایندر 

 ،نامهموافقت لیوتحلهیتجز منظوربهکارشناسان مربوط بایستی اطالعات حقوقی خود را در خصوص اصول تعهدات و قراردادها  دعوی،
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یل و عالوه بر تسه چراکه آموزش و ارتقاء دانش حقوقی مرتبط با امور کارشناسان ،ارتقاء بخشند ،شرایط خصوصی پیمان شرایط عمومی و

 و تصمیم  کارشناسیحدود ثغور و مرزبندی بین اظهارنظر  نظریات کارشناسیکه در  شودیمباعث  ،کارشناسیتحکیم مبانی نظریات 

 

 

ز حوزه و نی قاضیدر حوزه مسئولیت و اختیارات  حقوق و تکالیف قانونی خود از ورود دادن قرارتا کارشناس با مدنظر  قضائی رعایت گردد

شتر و نیز آشنایی بی ان رسمی دادگستریبا همین هدف و برای تنویر افکار و ذهن کارشناس قضات محترم خودداری نماید. یریگمیتصم

 یهاشتهرمطالب عمومی که کارشناسان  صرفاً ،طرحقابلو نظر به گستردگی مسائل  کارشناسیآنان با موضوعات حقوقی مرتبط با امور 

 .یمپردازیمزمان تخصیصی به این موضوع  تناسببهاست  زیبرانگسؤال کارشناسانبرای برخی از  معموالًمختلف با آن درگیر بوده و 

 

 
 

 کارشناس کیست؟

کارشناس قانون آیین دادرسی از رجوع به  269الی  257لیکن در ماده  ،تعریفی به میان نیامده استبرای کارشناس در قوانین ما  هرچند

ات حقیققانون دادرسی کیفری جدید در این مواد به ترتیب از معاینه محل و ت 167الی  155ماده  خصوصاًو  130الی  123و در ماده 

ر البته در سای سخن به میان آمده است.کارشناس رسمی یا خبره و کارشناس منتخب و کارشناس رسمی دادگستری  محلی و اهل خبره،

نام کارشناس رسمی دادگستری جهت انجام  مکرراً (دولتی )نظامات دولتی یهانامهنییآو کیفری و نیز مقررات و قوانین خاص حقوقی 

 است. شدهاشاره کارشناسیامور 
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انش د استفاده از تخصص، ،هاستآنبه عمل آوردند که تعریف ذیل یکی از  کارشناسیتعاریف متعددی از کارشناس و امر  ،علمای حقوق

است که به مدد  و کارشناس کسی نامندیم کارشناسی یا غیر قضائی راو اطالعات فنی یک یا چند شخص برای حل یک مجهول قضائی 

 .دینمایمتجربه و اطالعات در حل این مجهول کمک 

 ت.ر مقابل شاهد عام اسشاهد خاص د درواقعکارشناس 

 

 

 

لیکن با  .باشدینم شدهانجامحاضر نبوده و یا در جریان اقدامات و عملیات  درصحنهکسی است که به هنگام وقوع حادثه  خاص شاهد

 قرار لیحلوتهیتجزچگونگی حدوث موضوع را مورد  تواندمیارجاعی  درزمینهفنی و تخصصی خود  ر و دانش وسیع علمی،تدبّ تفکر، برتکیه

 کار اصلی کارشناس کشف واقع و قضاوت فنی و تخصصی امور ارجاعی است. عبارتی به و واقعیت امر را کشف نماید. داده

دیده و یا شنیده  رأساًحاضر بوده و مسائل را  درصحنهکسی است که به هنگام وقوع حادثه  عینی شاهدو معمولی یا  عام شاهددر مقابل 

 را مشاهده کرده است. درصحنه شدهانجامو اقدامات 

تخصصی و تجربی خود یاور و همکار شخص دادرس در امور  شخصی است که با استفاده از معلومات فنی،در یک نظر کلی کارشناس 

قضائی نیز با استفاده از دانش و تخصص و تجربه خود  ریامور غو در  دینمایمو انشاء رأی کمک  یریگمیتصمقضائی محسوب و به وی در 

 .نمایدمیارائه  کارشناسیخدمات  ،غیردولتی هایسازماناجرائی دولتی و حتی  هایدستگاهو  نهادها ،هاسازمان ،هاوزارتخانهبه 

امری خطیر و یکی از خدمات مهم و ضروری برای جامعه است توجه به همین اهمیت  کارشناسیبا توجه به تعریف کارشناس و اینکه 

ق.ک.ک.ر.د بایستی هر کارشناس رسمی دادگستری جدیدالورود به کانون به هنگام  17خاستگاه و جایگاه کارشناس است که طبق ماده 

کانون و با حضور رئیس دادگستری استان یا نماینده  مدیرههیئتو در بدو شروع بکار خود با حضور در جلسه  پروانه کارشناسیدریافت 

 وی سوگند یاد نماید.

اطالق کارشناس رسمی  ،حقوقی قوه قضائیهاداره کل  17/ 7/93/2230/1393/9 است که با توجه به نظریه مشورتی شماره ذکرقابل

لذا مهندسان ، باشدینممنطبق بر قانون  1374و کنترل ساختمان مصوب  مهندسینظامقانون  27 مادهدادگستری بر مهندسان موضوع 

 نمایند.قانون موصوف استفاده  27 از عبارت کارشناسان رسمی ماده توانندنمیمزبور 

 ؟اندکدم قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری 18استثنای مطروحه در ماده 

 دستگاه اجرائی متبوعه در با صالح دانستن کارشناسان حوزه در برخی از قوانین و مقررات دولتی، هامصلحتاز  ایپاره به بنامقنن  اوالً

 گونهاینخارج کرده است و بنابراین ارجاع  هاآنافراد اهل خبره و حتی کارشناسان رسمی دادگستری را از زمره  کارشناسی اظهارنظر

لیکن در مواردی که قانون به ذینفع اجازه داده است که در  به کارشناسان رسمی دادگستری فاقد مجوز قانونی است. کارشناسیامور 

 وضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ذیصالح ارجاع نماید.م کارشناسیبه نظریه قرار صورت اعتراض 

است که دادگاه باید کارشناس مورد وثوق را از بین  شدهتصریحقانون آیین دادرسی مدنی چون  258اینکه با عنایت به صدر ماده  اًدوم

 ناس ذیصالح در رشته مربوط به موضوعبنابراین تعیین کارش کسانی که دارای صالحیت در رشته مربوط به موضوع است انتخاب نماید،
نیاورده باشد و کارشناس  عمل بهتأمل و دقت الزم را در مواردی که دادرس در این خصوص  رسدمیجزء تکالیف دادرس است و به نظر 
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و اهمال وی در این امر که باعث اطاله  انگاریسهلبه جهت  اشد،بانتخاب نموده  کارشناسیاز همان رشته  هرچندبدون صالحیت را 

 .کندمیرا پیدا  آیین دادرسی اجرائی قانون نظارت بر رفتار قضات 14ماده  8 مسئولیت قانونی حسب بند گرددمیدادرسی 

دادرسی تعبیر  حین دردر کتب حقوقی به امور اتفاقی  و معموالًدادرسی است  اجزای مراحلکه خود از  کارشناسیامور  چراکه اساساً

که خود سبب تأخیر در رسیدگی  و در فصل ششم باب سوم ق.آ.د.ر تحت نام امور اتفاقی به مواد قانونی مربوط به آن آمده است گرددمی
صدور  کهچون به دعوای طاری رسیدگی کند؛ بدواً و دادرس ناچار است که برای صدور رأی در دعوای اصلی، شوندمیدعوای اصلی به 

تأخیر  ،دارصالحیتدر انتخاب کارشناس دعوای اصلی منوط به اتخاذ تصمیم در خصوص آن است و در صورت عدم دقت دادرس  رأی در

 است. حقذیتضییع حقوق  نوعیبهکه  افتدمیاتفاق  )تأخیر در تأخیر( در اطاله دادرسی
 

 

ه ب کتباً یسکارشناار ریت خود را قبل از اجرای قمعذور البته خود کارشناس مکلف است در صورت نداشتن صالحیت در امر ارجاعی،

یر آید و انتخاب کارشناس توسط مد عمل بهخود دادگاه و با استقراع  وسیلهبهبدیهی است انتخاب کارشناس بایستی  دادگاه اعالم نماید.

 دفتر فاقد مجوز قانونی است.

 
 

 ؟اندکدمرسمی دادگستری رجوع به کارشناس موارد 

در  ی،رپیشرفت علوم و فنون بش واسطهبهلیکن  ،گیردمی اینکه دادرس در مقام رسیدگی به دعوا از تخصص حقوقی خویش بهره رغمبه

که دادرس نسبت به موضوعات علمی و تخصصی آن آگاهی و اطالعات کافی ندارد و اگر  دهدمیرخ  ایپیچیدهروابط اجتماعی اختالفات 

 دادرسآن به لحاظ موازین قانونی معذور است و شخص  کارگیریبهنع تحصیل دلیل توسط دادرس در م قاعده تبعبههم داشته باشد 

 دلیل تصمیم خود باشد. تواندنمی
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و کارشناس استفاده و رأی خود را بر  نظرصاحب تخصصی و تجربی از نظریه افراد خبره، فنی، دادرس ناچار است در امور علمی، روازاین

یدا بنیادی ضرورت پ صورتبهارجاع امر به کارشناس  کارشناس یا اینجاست که رجوع به مورد وثوق صادر نماید، کارشناسیاساس نظریه 

 .گرددمی ناممکنمشکل و در اکثر موارد  عمالً کارشناسیقاطع دعوی بدون اخذ نظریه  وفصلحل که طوری کندمی

به  ایاشارهقانون مدنی که دالیل اثبات دعوی را احصاء کرده است  1258در ماده لیکن  باشدمیگرچه از وسایل اثبات دعوا  کارشناسی

قانون  1123 و 428،427 البته در موارد آ.د.م آمده است.ق. 269 تا 257آن نشده است و مقررات مربوط به آن در امور حقوقی در مواد 

 است. شدهاشارهتوسط جبره و رجوع خبره  ارزشمدنی به تعیین 

 

 

 

و  رأساً تواندمیدعوا هم دادرسی با تشخیص وجود امور فنی و تخصصی در موضوع  قانون آیین دادرسی مدنی، 257اساس صدر ماده بر 

 درخواست اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر نماید. ٔ  واسطهبهبدون درخواست اصحاب دعوا و هم 

آیا دادرس  شود در مواقعی که اصحاب دعوی بر اساس خواسته خود در دادخواست تقاضای ارجاع امر به کارشناس را دارند، سؤالشاید 

 دادرس دارد؟ دیدصالحمکلف به پذیرش ارجاع امر کارشناسی است یا این موضوع بستگی به نظر و 

وی  و کندنمیدعوی تکلیفی بر دادرس بار  دادرس مکلف به پذیرش تقاضای مذکور نیست و صرف تقاضای اصحاب جواب:

به  دادرس ارجاع امر کهدرصورتیبکنند و بنابراین  گیریتصمیممختار است با بررسی تقاضای احدی از طرفین در این مورد 

در قضیه تلقی کند تکلیفی به پذیرش آن نداشته و ندارد و در رد قبول  مؤثرو غیر  فایدهبی بداند، ربطبیکارشناس را 

 خواسته مذکور مختار است.

 دادگاه انتظامی قضات هم مؤید این امر است. 18/8/1326مورخ  4135حکم شماره 
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