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 آن هایآسیباهمیت کارشناسی و پیشگیری از 

ابتکارات و  تنوع مشاغل و حرفه، ازدیاد جمعیت، زیادی برخوردار است. یهایدگیچیپدر جهان امروز زندگی اجتماعی از 

متحول را زندگی بشر امروز  مختلف علوم و تکنولوژی، یهارشتهرشد و گسترش  سطح رفاه اجتماعی، ارتقاء اختراعات فراوان،

اختالفات و  از سو دیگر رشد علم و دانش و افزایش تکنولوژی که ارتقاء سطح زندگی را به همراه داشته، .کرده است

 هایگروهآسیب به طبقات مختلف جامعه توسط افراد یا  زیادی را نیز باعث شده است که سلب حقوق دیگری، یهاسوءاستفاده

لذا برای کنترل و اجرای عدالت مراجع  هستند، دستازاین هایینمونه درتمندان،خاص و نادیده گرفتن حقوق ضعیفان توسط ق

 حکمیت الزم را معمول ،تا سره را از ناسره تمیز داده اندگردیدهمختلف رسیدگی به اختالفات احتمالی اصحاب دعوی ایجاد 

 .کندمیناسان معنی و مفهوم پیدا و اینجاست که مشورت گرفتن از اهل خبره و کارش دهند دارحقو حق را به  داشته

و قدمت آن به درازای عمر زندگی اجتماعی بشر است و از همان روزهای ابتدای خلقت بشر که وسوسه  کارشناسیپیشینه 

و قضاوت  کارشناسی ،فراگرفتدامن هابیل و قابیل را  ز شد و اختالفااه ممنوعه در بهشت آغدر استفاده از گیحضرت آدم 

 عمل در حکمیت قرار گرفت.آمار و مالک 

 است شدهنازل)ص(  در قرآن مجید این کتاب بزرگ آسمانی مسلمانان و آخرین قوانین الهی که بر پیامبر اسالم حضرت محمد

 ره و کارشناستعقل و دانایی دستور داده و نیز برای کشف حقیقت با استفاده از مشورت با اهل خب تفکر، انسان را به تدبر،

 شده است.سفارش مؤکد 

که در  شودمیاکتفا  )ع( سوره مبارکه یوسف 26،27،28که نوعی شهادت است به استناد آیات  کارشناسیدر خصوص اهمیت 

)ع( از  و شهادت یکی از خویشاوندان زلیخا که گواهی داد اگر جامه یوسف کارشناسیو زلیخا با توجه به  )ع( ماجرای یوسف

است و اگر جامه او از پشت دریده شده  گودروغ ع( است() یوسف)منظور حضرت  و او گویدمیجلو دریده شده باشد زن راست 

از  کارشناسیاست و لذا با  گوراستو او  گویدمیدروغ  پادشاه مصر( دارخزانه)منظور زلیخا همسر عزیز مصر و  باشد زن

ثابت و معلوم  )ع( حضرت یوسف گناهیبی فوق، با شهادت به شرح وو پاره شده و از پشت دریده شده پیراهن چاک خورده 

 .گردید
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و لذا باید خبرگان  رندیگیمو داوری قرار اهل قضا  موردنظرشاهدی مطمئن  عنوانبهبا توجه به اینکه نظرات کارشناسان 

در غیر این صورت  افرادی مورد وثوق بوده و از دانش و تجربه کافی برای کشف حقایق امور ارجاعی برخوردار باشند، کارشناسان

 .دشویماشاره  هابیآساز  ییهانمونهکه در این مقاله به  واردشدهو عدالت  هایداورآسیب فراوان به قضاوت و 

 برداشتنعالوه  بااهمیتیقانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری موارد بسیار مهم و  15 در ماده گذارقانونخوشبختانه 

ار داده قر موردتوجهنسبت به طرفین دعوی و سالمت نفس تجربه علمی و عملی وثاقت را  طرفیبی تحصیالت در رشته مربوطه،

ی و تخصصی و استعالم از هافکتبی و ش هایآزمونبا توجه به مراحل گزینش و جذب کارشناس که پس از موفقیت در  است،

های مختلف علمی و فرهنگی و اعتقادی و گذراندن یک سال دوره کارآموزی نزد زمینه درو مصاحبه حضوری  صالحذیمراکز 

کانون باشد و در پایان و بعد از عبور از  مدیرههیئتو با معرفی  کارشناسیکه حداقل دارای ده سال سابقه  کارشناسی

کانون و ریاست محترم دادگستری استان  مدیرههیئتبا تشریفات مخصوص در حضور اعضای  ایجلسهمراحلی که اشاره شد در 

 ،شودمیشده است تحویل  نائل کارشناسیصادر و به فردی که کسوت  کارشناسیآورده و سپس پروانه  جایبهسوگند 

 نشود. مبتال کارشناسی هایآسیببه  نکردهتوجه خاص مبذول دارد تا خدایی  بایدمیمرحله است که کارشناس  ازاینپس
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 معنی لغوی آفات

 قرارگرفته موردبررسیفرهنگ لغات نیز معانی آن متناسب با موضوعات مختلف  رد آفات جمع آفت و به معنی آسیب است.

که مایه تباهی و فساد شود آمده است و  چیزی هر زیان، بال، در فرهنگ فارسی عمید آفت به معنی آسیب، مثالعنوانبه است.

  و عارضه معنی شده است. عیب گزند، دهخدا نیز آفت به معنی آسیب و بیماری، اکبرعلی نامهلغتآفات جمع آفت است و در 

 

 

ابوالفضل بیهقی معتقد است وقتی مردم در خشم شوند سطوتی در  و آفت روح را عارفان، کنندمیآفت جسم را طبیبان معالجه 

 اعتقاد دارد که آفت عقل تصلف است.آن پیدا آید در آن ساعت بزرگ آفتی بر خود وی مسئولی باشد و نیز 

به نام  دآوردن وجود بهکرده که کمسیونی را  هاییبینیپیشاجرایی قانونی کارشناسان رسمی دادگستری  نامهآیین 48 در ماده

ابالغ  هاکانوندستورالعمل مربوطه را به  ایمصوبهطبق مفاد ماده فوق شورای عالی کارشناسان رسمی طی  ،48 کمیسیون ماده

مسئول کمیسیون رسیدگی  مسئول حراست، کرده و مقرر نموده است که در هر کانون کمیسیونی مرکب از دادستان انتظامی،

نموده و  اقدام قانونیمادهتشکیل و نسبت به نظارت بر عملکرد کارشناسان عزیز  مدیرهیئته رئیسبه شکایات و یکی از نواب 

 کانون گزارش نماید. مدیرههیئتنتیجه را به 

آگاهی از موارد  کارشناسی هایآسیببه آفات و  ابتالو جلوگیری از  کارشناسیمنزلت و حریم  شأن، برای حفظ جایگاه،

اجرایی قانونی کارشناسان رسمی دادگستری اهمیت بسیار زیادی دارد که بخشی از مفاد آن به  نامهآیین 48 مندرج در ماده

 :باشدمیشرح زیر 
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 ،کارشناسیانجام  هایروشهماهنگی در  کارشناسان کانون مربوطه، ایحرفهاطمینان از ارتقای کیفیت خدمات  منظوربه»

ان بازآموزی کارشناس هایدورهو ضرورت گذراندن  ایحرفهار ناسازگار با شئون پیشگیری از رفت کارشناسی هایگزارشکیفیت 

بی شورای یتصو هاینامهنظاماجرایی و ضوابط و  هایدستورالعملو  هانامهآیین همچنین دقت در رعایت مقررات قانون، عضو،

 مر به عمل آید.مستکارشناسان رسمی آن کانون نظارت  ایحرفه کار برعالی 

 اندموظفکارشناسان رسمی  .گیردمیانجام  ربطذیتخصصی  هایگروهبا جلب نظر  ءاعضا ایحرفهرت کانون بر فعالیت نظا

 «مذکور قرار دهند. هایگروهرا برای رسیدگی در اختیار کانون و  موردنیازمدارک  اطالعات، ،هاپرونده

ط که توس باشدمی الذکرفوقشکایت علیه بعضی از کارشناسان محترم در کمیسیون بررسی سوابق گذشته حاکی از طرح 

به صدور رأی  منجر هاآندر دادسرای انتظامی کانون و یا دادسرای عمومی مطرح و خوشبختانه اکثر  کمیسیون شکایت و بعضاً

ا توجه به استقبال کارشناسان محترم ب گردیده است، کیفرخواستبرائت شده و متأسفانه تعداد قلیلی نیز منجر به صدور 

جلوگیری از  منظوربهو  هاکانونو طرح موضوع در مجامع عمومی  الذکرفوقاز دستورالعمل  هااستانجلسات پرسش و پاسخ در 

ضمن استدعا از همکاران و  کارشناسیو ارزشمند کارشناسان محترم و یا هدف حفظ شئونات و شرف اتالف اوقاف شریف 

از سوی  شدهابالغ هاینامهنظاماجرایی آن و  نامهآیینقانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری و توصیه به مطالعه دقیق 

به مصادیقی  ،نامهآیین 48 ارشناسان رسمی دادگستری و مادهقانون کانون ک 26توجه به ماده  خصوصاً هاکانونشورای عالی به 

 .شودمیبه شرح زیر اشاره  کارشناسی هایآسیبچند از 

و بررسی  بامطالعهالزم است همکاران محترم  .شودمیفهرست عنوان  صورتبهاست که  کارشناسی هایآسیبمصادیقی از 

احتمالی را بیابند و بدان عمل کنند  دیگر  هایآسیبدوری گزیدن از  یهاروشو  کارهاراه دقیق و یافتن مصادیق کاربردی،

 سفارش فرمایند. کارشناسیهمکاران محترم را نیز برای رعایت اصول و موازین 
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 کارشناسی: هایآسیبمصادیقی چند از 

 به غیر حق با اخذ مال و دستمزد اضافی و یا استفاده از رانت. کارشناسیتطمیع و انجام  .1

این است که سراغ  هاروشبه کرسی بنشانند و یکی از  خواهندمی آنچهبه دنبال این هستند که  کنندمیافرادی که شکایت 

 .گیردمیکه پایه رأی دادگاه قرار کارشناسان بروند چون رأی و نظر کارشناسان عزیز است 

 قبول کاری که فاقد صالحیت آن باشد. .2

این  هستند و تابع تشکیالتی هستند که دارای نظم و نظامات است و قانون دارد،کارشناسان دارای صالحیت انتظامی 

 صالحیت کنند و آنرا بگیرند. درخواست توانندمیمصوب شده و  هارشتهبرای همه  هاصالحیت

 باشد. شدهتعیینوقت رسیدگی  دیر حاضر شدن و یا حاضر نشدن به محاکمی که قبالً .3

 در صورت نیاز. )مهلت( استمهال درخواستمقرر یا عدم  در وقت کارشناسیانجام ندادن  .4

 دیگر. طرفبه طرفیکبرخورد دوگانه با طرفین دعوی و نشان دادن ضعف یا قوت  .5

یعنی شما با طرفین باید به یک نوع عمل کنی و بدون  خواهدمیعالوه بر دانش و تجربه یک مدیریت خاص  کارشناسی

 ههکه هیچ طرفی شک و شبو جلسات با حضور هر دو باشد  رودربایستی و برخورد با طرفین یکسان و منظم و مرتب باشد

 نداشته باشد.

 کارشناسی گزارش خالف واقع و یا گزارش بیشتر یا کمتر از موارد اجرای قرار کهنحویبه کارشناسیاجرای قرار  .6

 باشد.

 

 کارشناسین قرار ارچوب همادر چاست و کارشناس باید دستور دادگاه به کارشناس  کارشناسیاستحضار دارید که قرار 

 .بکند

 هیئتی و یا عدم همکاری با اعضاء هیئت. هایکارشناسی رعدم پیگیری د .7

 ،ستهیئت مشکل ا کردنجمعداشتیم بنابراین  نفر همپنج نفر تا هفده  سه نفر،هیئت  صورتبه هاکارشناسیدر خیلی از موارد 

م و برای این یک رأی داری هرکدامبعد ما امضاء بکنیم بنابراین  بازدیدی بکند بنابراین نباید منتظر بمانیم که کسی کاری بکند،

ا هیئت کار بکنیم و بشروع به  توانیممیپیگیری بکنیم یعنی منتظر کار دیگری نباشیم خود ما هم  کار باید وقت بگذاریم،

 م تا گزارش تهیه مراجع قضائی شود.همکاری بکنی

تهیه و نوشتن گزارش توسط یک نفر و قرار دادن در محل دادگاه و یا نیروی انتظامی و یا در کانون برای امضاء سایر  .8

 تلفنی و یا در نشستنی در متن گزارش تفاهم کرده باشند. باهمافراد حتی اگر 
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 و در وقت طرفیکبا  ایجلسهو یا نشست در یکی از طرفین پرونده و عدم مراجعه به دفتر طرف دیگر مراجعه به دفتر  .9

یا  و تقصیر تقلب، جرم،اص که نیاز به کشف دیگر نشست با طرف دیگر بدون اطالع دادن به طرفین مگر در موارد خ

 مورد خاص باشد.

اصل اسناد و یا عدم اخذ رونوشت برابر اصل اسناد  رؤیتعدم  اسناد معتبر، ،کارشناسیقرار  عدم توجه به دادخواست، .10

 طرفین پرونده. شدهارائهکپی اسناد  هب و استناد کردن صرفاً

یعنی پرونده داشتیم  ؛ربطذیو ارائه آن به مرجع  شدهتسلیمدر گزارش هیئتی به دادگاه  آنچه برخالفمجدد  اظهارنظر .11

بعد یکی از  روز 10ولی  شدهثبتو در دادگاه هم دادند  کارشناسینظر  نفرهسهدر دادگاه انتظامی که یک هیئت 

 رتصوبهولی یکی از کارشناسان  کنندنمیدوتا از کارشناسان قبول  کندمیابالغ  هاکارشناسطرفین مدارکی را به 

 ازلحاظولی  این ممکن است در اصل درست باشد ،دهدمیو به دادگاه  نویسدمیو گزارشی  کندمیقبول  طرفهیک

 انتظامی صحیح نیست.

در آن اظهارنظر  که قبالً ایپروندهدر  کارشناسیبه دادگاه از قبیل انجام  کارشناسیعدم اعالم از جهات رد  .12

سازمانی که در آن شاغل باشد و یا کاری که  کاری که مربوط به یا کارشناسیعدم صالحیت  کرده و یا کارشناسی

 وریتی مثل تعلیق در آن دوره باشد.انساب باشد یا معذ مربوط به

 خارج از دادگاه بدون اذن دادگاه. کارشناسیوصول دستمزد  .13

 بیشتر از تعرفه قانونی. کارشناسیاخذ دستمزد  .14

بنا به  شودمیآیین دادرسی مدنی دستمزد در مراجع قضائی توسط قاضی بازپرس یا مرجع قضائی تعیین  264 طبق ماده

 .تعرفه را هم رعایت نکند تواندمیکمیّت و کیفیت کار و 

 

 

و تأسیسات و خودرو و اموال منقول و غیره بدون  آالتماشین ساختمان، دادن گزارش ارزیابی اموالی که از قبیل زمین، .15

 شده باشند. رؤیتاینکه 

 رسای رؤیتشده باشند و استناد به  رؤیتهیئتی بدون اینکه اموال توسط کلیه اعضاء  کارشناسیدادن گزارش  .16

 دیگر اشتباه کنند. و تهیه گزارش اقدام کنند شاید همکاران رؤیتخود همکاران برای  حتماً همکاران گردد.

 هاکارشناسیبعضی از  موجود نباشد و موافقت دادگاه با کانون نیز اخذ نشده باشد. تعرفه دراخذ دستمزد که مورد آن  .17

مواردی کانون کارشناسان یا شورای  همچنیناز مواد آن آمده که در  دریکیدر خود تعرفه  هست که در تعرفه نیامده،

ب با توجه به مصو گذارقانوندستمزد تعیین کند و اگر تفسیری هم الزم باشد در بعضی موارد  تواندمیعالی است که 

ارشناسان هست با شورای عالی ک همآنتفسیر  کهاز بندها آمده است  دریکیکه ریاست محترم قوه قضائیه داده است 

پاسخگو  شکایت بکند و طرفی هم ناراضی باشد،أیید بشود و بعد یک تصمیمی بگیریم که ت تباه نکنیم،بنابراین اش

 نباشیم.
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 پذیرش سفارش جهت تغییر و یا تبدیل گزارش به نفع یکی از طرفین پرونده. .18

 دعوی.اذن دادگاه و طرف دیگر بدون  طرفبهپرونده  طرفیکدادن کپی مدارک  .19

را  کارشناسیکه گزارش  دانیممی بدون اذن دادگاه. طرفیکبه طرفین دعوی و یا  کارشناسیدادن کپی گزارش  .20

یعنی حتی به شعبه دیگری هم بدون اجازه نباید بدهیم. مگر دادگاه  باید به همان بدهیم، خواهندمیاز مراجع  هرکدام

 شکلی ندارد.دستور بدهد که یک نسخه به هر طرف بدهید که این م

ز طرف ا کارشناسیگاهی  مربوطه باشند. کارشناسیاستفاده و استناد به گزارش سایر کارشناسانی که فاقد صالحیت  .21

 را ندارد. کارشناسیکه متأسفانه صالحیت آن  شودمیدادگاه تعیین 

 

 

 

 
 

 

استفاده از استانداردهای غلط و یا نامشخص و یا استفاده از منابع و مراجعی که فاقد ارزش قانونی و صحیح باشند.  .22

که  API استاندارد مثالً دهندمیستاندارد خود مستنداتی را از مراجعی ا هایخواستهگاهی کارشناس برای رسیدن به 

و  ددهنمی هاییشمارهرا با یک  هاایند استاندارد دین در آلمان موسسه نفتی آمریکا هست یا فرض کنی گاز ومال نفت 

ن استانداردها که آاطالع داشته باشیم یا به مراجع اصلی مراجعه کنیم و  خودمانباید  ما حتماً به آن، کنندمیاستناد 

 ده نکنیم.ل نشده در گزارش استفاو نظرات مختلفی در آن هست تا برای ما مسجّ هااندازهشامل ابعاد و 

. کارشناس وقتی با کارشناسیو یا با سایر همکاران هیئتی در  کارشناسیبا مراجعین  غیرمعقولتوهین و برخورد  .23

باید آرامش داشته باشد که طرف دعوی او را مثل قاضی آرام و صادق و  قدریبه شودمیاصحاب دعوی طرف 

 بشناسد. طرفبیو ببیند  النفسسلیم

 .هامحلعدم رعایت پوشش مناسب در مراجع قضائی و سایر  .24
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 کارشناسیو محیط  هاکارشناسبه  زندمیآسیب  که ؛نامناسب و استفاده از مواد مخدر و افیونی هایمحلمراجعه به  .25

 .زندمیضرر  کارشناسیبه مجموعه  و طبیعتاً

به دادگاه یا سایر مراجع و  ارشناسیکو بدون ذکر شماره و تاریخ و آدرس و رشته  ناخوانا نویسدستدادن گزارش  .26

 همچنین داشتن غلط امالیی در گزارش.

 70 مادهقانون کانون کارشناسان. ) 19 سال طبق ماده 5برای مدت  کارشناسیعدم نگهداری مستندات و سوابق  .27

 است.( شدهباطلاجرایی مرور زمان توسط دیوان عدالت  نامهآیین

 یعنی کارشناس به دلیل دور بودن راه، ؛که صالحیت آن را داشته و معذوریتی نداشته باشد کارشناسیعدم پذیرش  .28

 .پذیردنمی... آن را  سخت بودن یا کم بودن دستمزد و

 باشند. صادرشده ربطذیکه توسط مراجع  کارشناسی هایدستورالعملو  هانامهنظامعدم توجه به قوانین و مقررات و  .29

 هاینامهآئین کنیم، همطالع باریکقت و هرچندباید قانون را  یادآوری و توصیه من به همکاران عزیز این است که اوالً

و  ذکرشدهقانون  26 باید نبایدها که در ماده الخصوصعلی ،مطالعه داشته باشیم شدهتصویباجرایی که توسط دولت 

در  شودمیدر سایت گذاشته  معموالًعه بکنیم و از مصوبات شورای عالی کارشناسان که مربوطه را مطال هاینامهآئین

وجود دارد مطالعه داشته باشیم یا در  هانامهنظامموارد مختلفی که در  افزایش، ،هاصالحیت خصوص نقل و انتقاالت،

 باشیم. روزبهکه باید  کنندمیمواردی را اعالم  دارند، هاییدستورالعمل هاکانون

هی )بدی توسط مراجع قضائی شدهتعییندستمزد  الحسابعلیبه بهانه کم یا ناچیز بودن وجه  کارشناسیعدم انجام  .30

 و معلوم شدن میزان دستمزد واقعی حسب درخواست کارشناس از قاضی محترم غالباً کارشناسیاست پس از انجام 

 دستور پرداخت الباقی دستمزد به ذینفع پرونده صادر خواهد گردید.(
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و تأسیسات و تجهیزات از  آالتماشینبرای ارزیابی زمین و ساختمان و  هاشرکتبعضی از صاحبان  اوقاتبعضی .31

و با پرداخت است ارائه  شدهتماماینکه قیمت  عنوانبهو قیمت غیرواقعی را  کنندمیدرخواست ارزیابی  کارشناسی

تا از مزایای هزینه  شوندمیقانونی شرکت جهت ثبت در دفاتر  هاقیمتمتقاضی تأیید آن  دستمزد کامل یا اضافی،

ر د در تعیین سود و زیان و مالیات شرکت استفاده کنند. قبولقابلهزینه  عنوانبهمصوب قانونی  هایداراییاستهالک 

 هایقیمت خودداری و صرفاً هاقیمتاین مواقع اگر به کارشناسان مطلع و ذیصالح ارجاع شود کارشناسان از تأیید 

و با  العاطکمبعضی از اشخاص و با پیگیری و استفاده از کارشناس  باراهنمایی متأسفانه بعضاً .نمایندمیواقعی را اعالم 

 یلهوسبدینو متأسفانه  کنندمیو در دفاتر شرکت ثبت  آورندمی به دسترا  موردنظرپرداخت دستمزد اضافی گزارش 

 .روندمیاز پرداخت مالیات واقعی به دولت طفره 

که اختالف فاحش با  کنندمیبعدی گزارشاتی تهیه  هایهیئت گاهاً شوندمیدر گزارشاتی که مورد اعتراض واقع  .32

توجه به گزارش قبلی ندارند که شاید اطالعات و مدارک  ارشناسیک هایهیئتمتأسفانه بعضی از  گزارش قبلی دارند.

یده با اسناد و اقالمی که به سآن ر رؤیتو مستندات و تجهیزات و یا ملک مورد ارزیابی که به کارشناس قبلی ارائه و به 

لذا بهتر است از صحت مغایرت واقعی گزارشات مطمئن و سپس گزارش  بعدی ارائه گردیده یکی نباشند، هایهیئت

 ارائه فرمایند. ربطذیواقعی تهیه و به مراجع 

 اصحابگمی به سردر رصد به چند برابر تفاوت،متأسفانه از چند د گاهاً کارشناسی هایهیئتاختالف ارزیابی بین  .33

 .شوندمیمنجر  کنندهرسیدگیدعوی و مراجع 

در مرجع مطروحه با استفاده از بعضی راهنمایان یا مراجعین  کارشناسیبرای رد ارزیابی  کنندگانعهمراجبعضی از  .34

بلی و ق ءتهیه و برای شکستن آرا ارزیابی جدید با مغایرت زیاد، و یا فاقد صالحیت واقعی، اطالعکمدیگر از کارشناسان 

 کارشناسان است. که دقت الزم در این موارد از وظایف کنندمیلی استفاده بیا شکایت علیه کارشناس ق

 

 

و یا سوءاستفاده از  درامانتخیانتدر شرکتی به دادسرا مراجعه و شکایت کیفری مبنی بر  شرکااحدی از  اوقاتبعضی .35

که با ارجاع قرار  کندمیدیگر مطرح  شرکامدیریت و یا تلف کردن اموال شرکت و یا اختالس و غیره علیه مدیر و 

کارشناس متأسفانه بعضی از همکاران بدون مطالعه و رسیدگی کامل و لحاظ کردن و رؤیت اصل یا کلیه مدارک و 

 برداریکالهتهیه و با قید کلمات اختالس و  کارشناسیگزارش  مستندات و عدم اخذ اطالعات کافی و الزم از طرفین،

که یا اعتراض و رسیدگی توسط هیئت  نمایدمیطرف مقابل را زندانی و یا خیانت به دادسرا تسلیم و دادسرا 

گزارش آن منجر به گرفتاری و سلب آبرو و حیثیت افراد شده اشتباه بوده  گزارش قبلی شودمیمعلوم  کارشناسی

 است.
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و  خوردبرمیولت کیلو 20وجود داشت که یک بیل مکانیکی در حال کندن مسیری بود و به کابل برق  ایپروندهبرای مثال 

 گرفتگیبرقآب و باعث  شودمی داربرقبنابراین  شودمیو سرازیر  باردمیاز آسمان  بارانیهمو در همان زمان  شودمیقطع 

ه مختلف که چ هایمسئولیتو برحسب  به اینکه چه کسی مقصر است؟ رسیممیحاال  .شودمیفردی هنگام عبور از خیابان 

 کنندیمکه داشتند تعیین  هاییمسئولیتتعیین میزان مسئولیت با توجه به  هاآنهستند و برای  اندرکاردستهایی سازمان

 .دهندمیو به مراجع قضائی 

که  کنممی ییادآور ،و تعمیم عدالت دارد شناسیرکاموردی که احتمال آسیب رساندن به  35در پایان با توجه به 

 و حتی شرکت کارشناسی هاینامهنظام ،هادستورالعمل ،هانامهآئینرسمی دادگستری و کتاب قانون کارشناسان  بامطالعه

و  بامطالعهو با مشورت با همکاران عزیز  شودمیدر جلسات کارآموزی بیشتر یا بازآموزی وحدت رویه در کانون گذاشته 

نجام ا کارشناسیه بیشتر و دقت بیشتر بروز کردن اطالعات علمی و عملی و تجربی بتوانم در راه تعمیم عدالت با توج

یعنی داریم قضاوت  ،کنیممیدیگر هم وقتی ارزیابی هم  هایسازماندر  بدهیم که پایه رأی مراجع قضائی و یا به عبارتی

ارشات بیشتر بتوانیم در گز بامطالعه و بریممیو با توجه به دانش و بینشی که در این راه به کار  کنیممییا داوری  کنیممی

 موفق و مؤید باشیم. کارشناسی

 

 پورنویسنده: دکتر رضا علی
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