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 قضایی هايتصمیم در و دادگستري در کارشناس از استفاده: چکیده

 یمحاسبات و فنی و علمی اساس و پایه باید احکام که معناست این به

به همین ترتیب در صورتی که دعواي مشتمل بر  .باشند داشته

موضوعاتی باشد که جنبه فنی و تخصصی داشته باشند، بر قاضی الزم 

 .است که براي شناخت آن موضوعات قرار ارجاع به کارشناس صادر نماید

شناخت. مختار  ان قاضی را در ارجاع به کارشناسیتودر این موارد نمی

 ينظر .اضی قادر به صدور حکم نیستق زیرا بدون رجوع به کارشناس

که کارشناس در این موارد صادر می کند الزم است شرایطی از قبیل 

صریح، موجه، قاطع، مطابق بودن با قرار کارشناسی، عدم مخالفت نظر 

کارشناسی، کامل بودن، کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد 

مهلت مقرر، مشکوک نبودن و متعارض نبودن در  رعایت کتبی بودن،

 آن رعایت شود. اعتبار نظر کارشناس مشروط به وجود شرایط آن است

واجد شرایط قانونی نباشد، به آن  و قاضی در صورتی که نظر کارشناس

 نخواهد داد.ترتیب اثر 

اماره، اقناع قاضی، اعتبار نظر کارشناس، امور فنی و  کلیدی:واژگان

 کارشناسی. تخصصی،

 

 مقدمه

شود که حل آن جز با کمک هایی مطرح میو پیچیدگی هادر زندگی صنعتی، دشواري

ت شود که به علاي در دادگستري مطرح میمتخصصان مربوط، ممکن نیست. امروزه کمتر پرونده

ا به هساده بودن موضوع آن، قاضی ضرورتی به جلب نظر کارشناس نبیند، بلکه در اکثر پرونده

ه اي کسبب وجود موضوعات فنی، قاضی ناچار به کسب نظر متخصصان مربوطه است. به گونه

ها شده است. از طرفی به علت فنی بودن ارجاع به کارشناس، یکی از مراحل متداول در پرونده
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شود و به خاطر عدم آگاهی و آشنا نبودن قاضی نسبت به موضوعاتی که به کارشناسی ارجاع می

در عمل، قاضی راهی غیر از اعتماد بر نظر کارشناس ندارد و سرانجام حکم خود  آن موضوعات،

ناس، شود که نظر کارشگونه تلقی میسازد. تا جایی که گاهی اینرا بر نظر کارشناس، مبتنی می

 تعیین کننده حکم پرونده و سرنوشت آن است.

با عنایت به عدم توجه کافی به قدرت اثباتی و ارزش اثباتی در نظام حقوقی ایران  مقالهاین 

و اینکه عرف قضایی فعلی ایران، مفهوم قدرت اثباتی ادله را با مفهوم ارزش اثباتی یکی دانسته و 

ی( . قدرت اثباتی کارشناسی )امور قابل اثبات با کارشناستفکیکی علمی بین آن دو قائل نشده است

بیانی  به و ؛شودارزش اثباتی کارشناسی )میزان تأثیر کارشناسی در اقناع قاضی( را یادآور میو 

مؤجز به موارد امور قابل ارجاع به کارشناسی در قوانین مختلف و شرایطی که در تعیین میزان 

 شود.پرداخته می ،اعتبار نظر کارشناس الزم است

 اند از:سؤاالت تحقیق عبارت

 باشد؟یا اینکه دلیلی جداي از شهادت میآیا کارشناسی داراي ماهیت شهادت است و  -1

 شود؟آیا کارشناسی در زمره امارات قرار دارد و یا آنکه دلیل به معناي خاص تلقی می -2

 باشند؟چه اموري قابل اثبات با کارشناسی میدر حقوق ایران  -3

 باید حاوي چه شرایطی باشد تا قابلیت نظر کارشناسدر تعیین میزان اعتبار نظر کارشناس،  -4

 استناد را داشته باشد؟

 در حقوق ایران کارشناسی تا چه اندازه در اقناع قاضی مؤثر است؟ -5

 اند از:هاي تحقیق عبارتفرضیه

دانند، قائل به تفاوت ماهیت حقوقدانان بر خالف فقها که کارشناسی را از سنخ شهادت می -1

 باشند.کارشناسی و شهادت می

مستقیم و با تجزیه و تحلیل علمی و فنی در اثر مشاهده غیرباید کارشناسی که به طور  -2

اس و به تبع آن قاضی را به اوضاع و احوال شواهد موجود و با استفاده از استنتاج، کارشن

 دارد، در زمره امارات تلقی نمود.اي رهنمون مینتیجه

د، ناوالً جزء امور موضوعی باش ؛شرط باشندامور قابل اثبات با کارشناسی باید حاوي این سه  -3

وع به موض خود نتواند قاضی صصی باشند، شرط سوم آن است کهثانیاً جزء امور فنی و تخ

  رسیدگی نماید.

در تعیین میزان اعتبار نظر کارشناس الزم است شرایطی از قبیل صریح، موجه، قاطع، مطابق  -4

رشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم بودن با اوضاع کارشناسی، عدم مخالفت نظر کا

کارشناسی، کتبی بودن و رعایت مهلت مقرر، مشکوک نبودن و متعارض نبودن در آن رعایت 

 شود.

در نتیجه ارزیابی  .شودکارشناسی در زمره ادله اقناعی قرار دارد و بر دادرس تحمیل نمی -5

  گیرد.کارشناسی در ایجاد اطمینان براي قاضی، در اختیار خود قاضی قرار می

اي است و سعی شده است در قالب یک تحقیق توصیفی روش ما در این مقاله روش کتابخانه

 ـ تحلیلی به بررسی موضوعات بپردازیم.
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 ند از:اباشد که عبارتاین مقاله مشتمل بر چهار عنوان اصلی می

 . تعریف و ماهیت کارشناسی1

 . قدرت اثباتی کارشناسی2

 شرایط اعتبار نظر کارشناس  . 3

 ارزش اثباتی کارشناسی. 4

 ـ تعریف و ماهیت کارشناسی1

 تعریف رجوع به کارشناسی و کارشناسی ـ1ـ1

رجوع به کارشناسی عبارت است از تعیین اهل خبره )کارشناس( براي انجام تحقیقات و »

کارشناس در دعواي مطروحه تصمیم  تا دادگاه با آگاهی از نظریه اظهارنظر فنی یا تخصصی

اند: اي دیگر از حقوقدانان اظهار داشتهعده( 133 ص :1331نیا، )شیخ«. مقتضی اتخاذ نماید

دار است به اجراي تحقیقات و رجوع به کارشناسی عبارت است از گماشتن اشخاص صالحیت»

نسبت به امري که بین اصحاب دعوا مورد اختالف است، و رسیدگی به آن اطالعات اظهار عقیده 

 (403/  3: ج 1341دفتري، )متین «.دارد مخصوص الزم

کارشناسی عملی است تحقیقاتی که »ي کارشناسی آمده است: در تعریف حقوقی واژه  

ختالف را که رسیدگی به کنند تا امر مورد اداري را به نام کارشناس مأمور میاشخاص صالحیت

«. آن نیاز به اطالعات فنی خاص دارد، مورد بررسی قرار دهند و نظر خود را به دادگاه اعالم دارند

کارشناسی مالحظه شده آن است که بهترین تعریفی که از  (163 :(الف) 1336)صدر زاده افشار، 

وسیله افراد متخصص واجد شرایط،  کارشناسی عبارت است از تحقیق و بررسی و اظهارنظر به»

نسبت به امور موضوعی که حسب تشخیص قاضی یا به حکم قانون، رسیدگی به آن امر نیاز به 

اطالعات یا مهارت فنی خاصی دارد تا بدین ترتیب به عنوان دلیل اثبات دعوا، قابلیت تأثیر در 

 (16: 1333پور،  )شاه حیدري«. دادگاه را پیدا کند

 کارشناسیماهیت  -1-2

به واسطه اهمیت کارشناسی پیش از بررسی قدرت اثباتی و ارزش اثباتی دلیل مذکور به 

در اینکه کارشناسی یک وسیله قانونی است تردیدي وجود بررسی ماهیت آن خواهیم پرداخت. 

ندارد زیرا مقنن استفاده از آن را تجویز نموده است. در قانون مدنی از این وسیله ذکري به میان 

« رسیدگی به دالیل»قانون مدنی( اما در مبحث ششم از فصل دهم  1211نیامده است. )ماده 

و استفاده « رجوع به کارشناس»( از 261ـ  213)مواد  1331قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 

مع الوصف سؤالی که مطرح می شود این است که آیا کارشناسی  از این وسیله صحبت شده است.

 ادت است و یا اینکه دلیلی جداي از شهادت می باشد؟ داراي ماهیت شه

اي قعهشهادت بیان وا»ابتدا براي تفهیم بیشتر مطلب الزم است تعریفی از شهادت ارایه دهیم. 

است که شاهد آن را دیده یا شنیده است و از همین روي شاهد یا گواه باید آنچه دیده یا شنیده، 

آنچه استنباط کرده یا احساس کرده بپرهیزد؛ زیرا آنچه از در محضر قاضی بیان کند و از بیان 
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بین فقها و  (102: 1311)حسینی نژاد،  «.شاهد می خواهند مسموع یا مرئی اوست نه عقیده او

 حقوقدانان اختالف نظر وجود دارد که اجماالً به صورت ذیل می توان بیان نمود. 

اند. مشهور فقها، کارشناسی را شهادت یافتهنظر اول: در فقه نیز، فقها به اتفاق نظري دست ن

و از آن نتیجه می گیرند که کلیه شرایط شاهد، از جمله عدالت، ایمان و تعدد شهود  دانندمی

؛ 103/  3: ج 1333)طباطبایی یزدي،  و کارشناسی نیز وجود داشته باشد. باید در کارشناس

اند به این پرسش به صراحت پاسخ ندادهدانان تاکنون حقوق (113، 112/ 2: ج 1311کاتوزیان، 

تر تمایل شود بیشاند. با وجود این، چنانکه استنباط میو در استقالل این دو، به اتفاق نظر نرسیده

اند. در حقوق ایران از آنجا که در قانون آیین دادرسی به استقالل این دو تأسیس حقوقی داشته

و به عالوه شرایط شهود در کارشناس ضروري  مدنی بحث کارشناسی جداي از شهادت مطرح شده

ه چندان موج شناخته نشده است، تلقی نمودن کارشناسی به عنوان شهادت و یا نوعی از شهادت،

نظر از تخصصی بودن موضوع کارشناسی، کارشناس به هنگام وقوع  چرا که صرف نمی باشد.

که صرفاً براساس ادله و اوضاع و حادثه حضور نداشته و آن را با حواس خود درک نکرده است، بل

گیرد، به تجزیه و تحلیل و در نهایت به احوالی که پس از تحقق واقعه در اختیار وي قرار می

پردازد. اما شخص شاهد در لحظه حادثه حضور داشته و حادثه را با حواس خود گیري مینتیجه

دانند، قائل به خ شهادت میدرک کرده است. حقوقدانان بر خالف فقها که کارشناسی را از سن

؛ کاتوزیان، 1003/ 2: ج 1311 )جعفري لنگرودي،باشند. تفاوت ماهیت کارشناسی و شهادت می

 (31: 1314زاده، ؛ حسن111/ 2: ج 1311

شود. بر همین اساس نظر دوم: کارشناسی به عنوان یکی از مصادیق اماره قضایی تلقی می

)جعفري لنگرودي، اند. مبناي غلبه و ظاهر حجت دانسته دانان کارشناسی را بربعضی از حقوق

مهمترین مصداق براي اماره قضایی، »در همین راستا بیان شده است که:  (1001/ 2: ج 1311

باشد...، بدیهی است حجیت نظر کارشناس تابع ظنی است که از طریق وصول این کارشناسی می

در پاسخ ( 313: 1314؛ حیاتی، 263: 1311، )دیانی«. گرددنظریه در وجدان دادرس ایجاد می

نظر »استفتائی که از آیت اهلل صانعی در خصوص کارشناسی مطرح شده، بیان گردیده است: 

تواند به عنوان قرائن مفید باشد و تابع وثوق و اطمینانی کارشناس جزء قرائن و اماراتی است که می

شد بلکه اگر ثقه هم باشد و متعدد، یعنی دو شود، مگر آنکه عادل بااست که از قول او حاصل می

 (111: 1333شاه حیدري پور، )«. نفر، ظاهراً قولشان مانند بینه حجت است

ي شود و برانظر سوم: کارشناسی به عنوان دلیلی مستقل از دالیل اثبات دعوا محسوب می

ی می تحلیل کل در یک»دارند: کارشناسی موضوعیت قائل هستند و نه طریقیت. ایشان اظهار می

توان گفت که نظریاتی که کارشناسی را تحت عنوان اماره، معاینه و مالحظه یا علم قاضی معتبر 

دانند از یک جهت با هم اشتراک دارند و آن اینکه بر اساس این نظریات، کارشناسی براي می

هادت ن شدادگاه طریقیت دارد و نه موضوعیت. بر عکس نظري که کارشناسی را تحت عنواقاضی 

داند، کارشناسی موضوعیت دارد و نه طریقیت و از این جهت با نظر مختار ما )ایشان(، معتبر می

یعنی اعتبار کارشناسی به صورت مستقل اشتراک دارد و تفاوت در این است که موضوعیت نظریه 

 ضعف این (123: 1333)شاه حیدري پور، «. کارشناسی را به خاطر دالیل خاص آن می دانیم

زیرا اوالً این صحیح که کارشناسی مستقل از شهادت و اماره  ؛نظریه به وضوح مشخص است

ه و یا ذیل امار بندي کلی باید اصوالًباشد، اما به هر حال در یک تقسیمقضایی و سایر دالیل می
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دلیل به معناي خاص قرار گیرد که نظریه مذکور پاسخی براي آن ندارد. ثانیاً نظریه مذکور، 

یحاً براي کارشناسی موضوعیت قائل است، در حالی که کمتر حقوقدانی بر طریقیت داشتن صر

ق.آ.د.م نیز طریقیت  261از ماده ( 134: 1310)عمروانی، کارشناسی در اثبات دعوا تردید دارد. 

ه در صورتی که نظری»دارد: شود. ماده مذکور بیان میداشتن کارشناسی به روشنی استنباط می

با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن  کارشناس

 «ترتیب اثر نخواهد داد.

به عنوان نتیجه گیري از سه نظر مذکور می توان بیان داشت که بنا به دالیل یاد شده، 

 261با وجود ماده  باشد. همچنین مسلم استکارشناسی مسلماً متفاوت از شهادت شهود می

 ق.آ.د.م، کارشناسی طریقیت دارد. 

سؤال دیگري که مطرح است این است که کارشناسی در زمره امارات قرار دارد و یا آنکه دلیل 

به معناي خاص تلقی می شود؟ ابتدا براي تفهیم بیشتر مطلب دلیل و اماره را مورد مطالعه و 

ت که ذهن )اعم از ذهن قاضی یا عبارت از امري اس دلیل به معناي خاص بررسی قرار می دهیم.

کند و شخص را به یقین یا ظنی نزدیک به شخص دیگر( را به طور مستقیم به واقع هدایت می

الشرایط، مستقیماً ذهن را به واقع هدایت رساند. براي مثال اسناد و شهادت شهود جامع آن می

قرین با واقع است و ذهن به طور غیر کند. اما اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که همراه و می

یز برد. تجربه مرسوم در این زمینه نمستقیم، به واسطه این تقارن و به یاري تجربه به واقع پی می

حکم غلبه است، بدین معنی که اگر اوضاع و احوالی به تکرار و در غالب موارد همراه و قرین با 

گیرد که به احتمال زیاد به آن ین نتیجه میواقعیتی شود، ذهن با دیدن آن اوضاع و احوال چن

 (131/ 2: ج 1311)کاتوزیان، واقع رسیده است. 

فرق بین اماره و سایر دالیل این است که در سایر دالیل مخصوصاً اقرار و سند، طریقه استدالل 

م یاي که دارد مستقشود و اثر اثباتیاز معلوم به مجهول به قدري سریع است که توجه به آن نمی

گیرد که محسوس و مشهود است. است. در صورتی که در اماره عمل استدالل طوري صورت می

رکن اصلی اماره همین عمل استدالل )استنتاج(، یعنی استنباط مجهول از معلوم می باشد. 

بنابراین دلیل به معناي خاص به طور مستقیم و بدون نیاز به استنتاج،  (221/ 2: ج 1332)مدنی، 

 سازد، لیکن در امارات استنتاج نقشی محوري دارد.به واقع رهنمون میذهن را 

دانان در مواردي که آگاهی بر اوضاع و احوال، نیاز به تخصص داشته به نظر برخی از حقوق

: 1331 )امامی،گیرد. باشد، قاضی از کارشناس براي بررسی امارات مذکور و اعالم نظر، کمک می

صورتی که معاینه محل نیاز به مهارت داشته باشد، قاضی براي همان طور که در ( 223 /6ج 

 آید که نظربا وجود این، از کالم برخی چنین بر می گیرد.معاینه محل از کارشناسی کمک می

اند، مانند نظر کارشناس در کارشناس در امور تخصصی را، از جمله امارات به حساب آورده

و نظر متخصص در مورد آثار حمل و تولد و باکره بودن ها و صدمات و تصادفات رانندگی جراحت

محقق  ( 431/ 100ج  :1410)حسینی شیرازي،  و امثال آن از اموري که نیاز به تخصص دارد.

دیگري، اعالم کرده در صورتی که نظر کارشناس از باب شهادت حجت نباشد، نوعی اماره قضایی 

 (140: 1311)دیانی، است. شود که اعتبار آن بسته به نظر قاضی محسوب می
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رغم آنکه معیار مذکور در خصوص اماره و دلیل به معناي استاد بزرگ حقوق مدنی ایران علی

امروزه علم بر »اند، اما در چند سطر پس از آن، به استناد آن که خاص را به خوبی بیان نموده

اي قطعی و یقینی و تمام نتیجه ها استوار است و هیچها و اختمالها و ظنها و استقراءپایه فرضیه

پذیریم ما را به یقین شده نیست، وانگهی مگر آنچه را که با عنوان دلیل )به معناي خاص( می

به نقل /  2: ج 1311)کاتوزیان، اند. ، کارشناسی را دلیل به معناي خاص تلقی نموده«رساندمی

که خود ایشان و سایر حقوقدانان اما به نظر می رسد مطابق معیاري  (131: 1310از عمروانی، 

 را: زی ؛اند، باید قائل بر اماره بودن کارشناسی باشیمبراي تشخیص اماره و دلیل بیان نموده

اوالً کارشناس که به نیابت از سوي قاضی اقدام می کند، با مالحظه آثار و شواهد موجود و 

تجربی و فنی به طور غیر  اوضاع و احوال موضوع کارشناسی، پس از تجزیه و تحلیل علمی و

رسد. اما ادله به معناي خاص، مستقیماً شخص را به واقع رهنمون نتیجه خاص می به مستقیم

می کنند و به همین دلیل اصوالً امارات را دلیل غیر مستقیم و ادله به معناي خاص را دلیل 

 اند.مستقیم نامیده

و اماره که داللت آن ظنی و ظاهري  ثانیاً دالیل به معناي خاص بر امارات برتري داشته

اده لذا م باشد، تاب مقابله با دلیل به معناي خاص که داللت آن قطعی و واقعی است را ندارد.می

ق.آ.د.م که نظر کارشناس را در تعارض با اوضاع و احوال محقق و معلوم، مانند اماره قضایی،  261

داند، خود دلیلی بر اماره تلقی نمودن ر میمعاینه و تحقیق محلی مغلوب و غیر قابل ترتیب اث

 باشد.کارشناسی از سوي قانونگذار می

ثالثاً استنتاج محسوس رکن اصلی امارات می باشد که در خصوص کارشناسی نیز، کارشناس 

 گیري از اوضاع و احوال و آثار موجود می پردازد.با استنتاج علمی و تجربی محسوس، به نتیجه

 یرغ هاي غیر قابل انکار دانش بشري، باید کارشناسی که به طورپیشرفت بنابراین علی رغم

مستقیم و با تجزیه و تحلیل علمی و فنی در اثر مشاهده اوضاع و احوال شواهد موجود و با استفاده 

از استنتاج، کارشناس و به تبع آن قاضی را به نتیجه اي رهنمون می دارد، در زمره امارات تلقی 

 (136: 1310نی، )عمروانمود. 

از مجموع آنچه که ذکر شد، معلوم شد که از نظر گروهی از حقوقدانان، کارشناسی، یک دلیل 

اي است که نتیجه آن یعنی نظر کارشناس، از شود، بلکه مقدمه و وسیلهمستقل محسوب نمی

کارشناسی نه آید و اعتبار اماره را دارد. در مقابل، در برخی از منابع، جمله امارات به حساب می

شده، بلکه به عنوان دلیلی که از نظر درجه اعتبار، تنها به عنوان دلیلی مستقل از امارات، معرفی

؛ 311/  1: ج 1331)جعفري لنگرودي،  برتر از امارات و مقدم بر آن است، شناخته شده است.

 (323/  4: ج 1331جعفري لنگرودي، 

  ـ قدرت اثباتی کارشناسی2

 قدرت اثباتی و ارزش اثباتی و تفکیک تعریف -2-1

علی رغم آنکه عرف قضایی فعلی ایران، مفهوم قدرت اثباتی ادله را با مفهوم ارزش اثباتی یکی 

دانسته و تفکیکی علمی بین آن دو قائل نشده، لیکن دو مفهوم قدرت اثباتی و ارزش اثباتی را 

راوان ثباتی واجد نتایج علمی فارزش انباید با یکدیگر خلط نمود. تفکیک بین قدرت اثباتی و 
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، شامل داندگواهی را با دادگاه می« ارزش اثباتی»ق.آ.د.م که  241باشد. به عنوان مثال ماده می

گواهی نبوده و لذا قاضی اختیاري در تعیین میزان قدرت اثباتی گواهی )یعنی « قدرت اثباتی»

ق.آ.د.م، شهادت را  241تواند به استناد ماده نمیامور قابل اثبات با گواهی( ندارد. بنابراین قاضی 

، وناً داراي قدرت اثباتی استاندر برابر اسناد واجد قدرت اثباتی بداند. بلکه در اموري که گواهی ق

 باشد.ق.آ.د.م اختیار تعیین ارزش اثباتی گواهی را در مورد خاص دارا می 241قاضی براساس ماده 

بودن دالیل دو طرف، یکی از « قدرت اثباتی»مذکور آنکه واجد از دیگر نتایج علمی تفکیک 

ارزش »الشرایط، این باشد، در حالی که پس از تحقق تعارض جامعشرایط تحقق تعارض می

. همچنین از دیگر نمایدیک بر دیگري را مشخص می ادله متعارض است که تقدم هر« اثباتی

ام برد، دالیل اقناعی ن« ارزش اثباتی»در افزایش  نتایج علمی این تفکیک می توان از تأثیر تعدد

: 1310)عمروانی، دالیل را افزایش دهد. « قدرت اثباتی»تواند در حالی که تعدد ادله هیچگاه نمی

قدرت اثباتی یا توان اثباتی یعنی آنکه مشخص نماییم هریک از دالیل تواناي اثبات چه . (23

گر دامنه موضوعات قابل اثبات با هر دلیل را قدرت اثباتی باشند. به عبارت دی اموري را دارا می

رزش باشد. ابراي مثال کارشناسی در امور فنی و تخصصی واجد قدرت اثباتی می آن دلیل نامند.

اثباتی به معناي میزان تأثیر دالیل در ایجاد اطمینان براي قاضی مبنی بر صحت ادعاي کسی 

اد، سوگند، )اقرار، اسن بیان نمود که قدرت اثباتی دالیل قانونی نماید. بایداست که به آن استناد می

اماره قانونی( و دالیل اقناعی )شهادت، کارشناسی، معاینه محل، تحقیق محلی، اماره قضایی( 

ار پیش توسط قانونگذ رزش اثباتی دالیل قانونیا توسط قانونگذار تعیین گردیده است. همچنین

اثباتی دالیل اقناعی توسط قانونگذار تعیین نشده است. در واقع بینی شده است، اما ارزش 

بنابراین  قانونگذار خواسته ارزیابی ارزش اثباتی دالیل اقناعی را در اختیار قاضی قرار دهد.

شود به عبارت دیگر ارزیابی مره ادله اقناعی قرار دارد و بر دادرس تحمیل نمیزکارشناسی در 

 گیرد.اضی، در اختیار خود قاضی قرار مین براي قکارشناسی در ایجاد اطمینا

 قدرت اثباتی کارشناسی )امور قابل اثبات با کارشناسی( -2-2

 ادرسد و است کارشناس به رجوع شود،می گرفته کار به دعوا اثبات براي که وسایلی از یکی

 دتواننمی است، تخصصی و فنی هايجنبه واجد که پیچیده دعاوي در کارشناس به رجوع بدون

 به را خود رأي است ناگزیر و نماید درک را اختالف موضوعی هايجنبه صحیح و کامل طور به

 براي الزم توانایی و مهارت و تجربه و خاص فنی یا علم در تخصص داراي که کارشناسی نظر

 تريدادگس در کارشناس از استفاده. بیاراید است، اختالف به مربوط موضوعی عناصر کردن روشن

 تیمحاسبا و فنی و علمی اساس و پایه باید احکام که معناست این به قضایی هايتصمیم در و

 .دنباش داشته

 فنی و تخصصیامور  -2-2-1

و به واقعیت موضوع  آنها نیاز به تخصص و مهارت دارد مسائلی که تشخیص و اعالم نظر در

در صورتی که دعواي مشتمل بر موضوعاتی باشد که جنبه فنی و  شوند.مورد اختالف مربوط می

تخصصی داشته باشند، بر قاضی الزم است که براي شناخت آن موضوعات قرار ارجاع به کارشناس 

توان قاضی را در ارجاع به کارشناسی، مختار شناخت. چون بدون صادر نماید، در این موارد نمی

زیرا براي صدور حکم، الزم است که قاضی،  دور حکم نیست؛رجوع به کارشناس، قاضی قادر به ص

جوانب موضوع دعوي را بشناسد و پس از درک صحیح موضوع است که دادرس، قادر بر تطبیق 
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آن با احکام حقوقی و تشخیص حکم آن خواهد بود. ضرورت رجوع به کارشناس در چنین مواردي، 

صدر زاده افشار،  ؛441: 2ج  ،1331دفتري، )متین دانان قرار گرفته است. مورد تأکید حقوق

 ( 324: 1312کاتوزیان،  ؛211: 2، ج 1310مهاجري،  ؛133: 1331شیخ نیا،  ؛161)ب(:  1336

در آراء بسیاري از دیوان عالی کشور، بر لزوم ارجاع به کارشناس در موضوعات فنی، تأکید 

شده است و آراء فراوانی به علت عدم ارجاع به کارشناسی، با وجود فنی بودن موضوع، نقض 

بدین ( 132)ب(:  1336بازیگر،  206، 201 ،101، 10، 33، 24)الف(:  1336، )بازیگراند. شده

آنچه به عنوان مبناي موضوعات قابل ارجاع به کارشناسی یاد شد، دانستیم که در ترتیب از 

هم موجود باشند. به این معنا  توان به کارشناسی رجوع نمود که هر دو شرط فوق بامسایلی می

ناظر به مسأله پیچیده و فنی باشد که خارج از  -2مورد جنبه موضوعی دعوا باشد.  در -1که: 

اي که این دو شرط باهم جمع شوند، الزم است تا است. از این رو در هر قضیهمعلومات دادرس 

غیر تخصصی، تشخیص  تخصصی از مالک و معیار تشخیص امور نظر کارشناس را جلب نمود.

باشد و لذا این امر قابلیت بازبینی در مراجع باالتر و حتی در دیوان عالی یک دادرس نوعی می

  باشدکشور را دارا می

 قابل ارجاع به کارشناسی در قانون آیین دادرسی مدنی امورالف ـ 

در مواردي که »آمده بود:  444( در ماده 1311در قانون آیین دادرسی مدنی سابق )سال 

خواست اصحاب دعوي و یا رجوع به کارشناس الزم باشد دادگاه می تواند به نظر خود یا به در

، در قانون آیین دادرسی مدنی جدید مصوب )سال «دهدها قرار رجوع به کارشناس بیکی از آن

آورده نشده و حذف « در مواردي که رجوع به کارشناس الزم باشد»قید  213( در ماده 1331

شد. این حذف تأییدي است بر این که اختیار قاضی در مواردي که رجوع به کارشناس الزم است، 

 رجوع به کارشناس است.وجود ندارد، بلکه در موارد لزوم، قاضی مکلف به 

بنابراین، اختیار قاضی مربوط است به تشخیص او نسبت به موارد لزوم یا عدم لزوم. در واقع 

تشخیص این که رجوع به کارشناس الزم است یا نه و این که مورد، از موارد لزوم است یا خیر در 

 رد لزوم کارشناسی است،اما با تشخیص لزوم کارشناسی و این که مورد از موا اختیار قاضی است؛

قاضی مکلف به صدور قرار ارجاع به کارشناس است. نتیجه این که در مواردي که فنی بودن 

تواند آن را جزء مواردي که کارشناسی در آن الزم نیست، موضوع، روشن است، قاضی نمی

سی، اتشخیص دهد و به کارشناس رجوع کند. اختیار قاضی در تشخیص لزوم یا عدم لزوم کارشن

تحت نظارت دیوان کشور قرار دارد. دیوان کشور در صورتی که ارجاع به کارشناس به خاطر فنی 

بودن موضوع الزم بوده و قاضی از ارجاع به کارشناس خودداري کرده، رأي صادرشده را نقض 

شود، آزادي قاضی در تشخیص لزوم یا عدم لزوم کارشناس محدود کند. این نظارت سبب میمی

 قاضی در رجوع به کارشناس، دقت و توجه بیشتري به کار گیرد.  شود و

 قابل ارجاع به کارشناسی در قانون آیین دادرسی کیفریامور ب ـ 

گاهی قانون، در مواردي خاص، قاضی را مکلف به رجوع به کارشناس کرده است. در چنین 

گر، )بازین امر، امتناع نماید. تواند از ایمواردي، قاضی، ملزم به صدور قرار کارشناسی است و نمی

گونه موارد در قانون آیین دادرسی کیفري مقرر شده است که اي از اینبخش عمده( 211: 1310



149-439، ص   4931،  مرداد 4، جلد 41علوم انسانی اسالمی، شماره   

ISSN: 9174-8792       

http://www.joih.ir  

104 
 

 تحقیقات توانسازد. از جمله میکیفري را ضروري میبررسی موارد رجوع به کارشناسی در امور 

   .مقدماتی و اجراي حکم را نام برد

خبره ر تحقیقات مقدماتی هنگامی از اهل قانون آیین دادرسی کیفري، د 13به موجب ماده 

ها از جهت علمی یا فنی و یا معلومات مخصوص الزم باشد آید که اظهارنظر آندعوت به عمل می

آورد و کارشناس هاي الزم را از کارشناس به عمل میهمان قانون، قاضی پرسش 14و طبق ماده 

 (.آ.د.کق 13اده )مکند، اظهارنظر نماید. که قاضی درخواست می مکلف است در خصوص مواردي

ها و آثار و عالئم ضرب و براي معاینه اجساد و جراحت»شده:  قانون یاد 11به موجب ماده 

ضی از پزشک هاي پزشکی، قاها و آزمایشهاي روانی و سایر معاینههاي جسمی و آسیبصدمه

پزشک قانونی نتواند حضور یابد و یا در جایی پزشک قانونی نماید اگر قانونی معتمد دعوت می

نباشد پزشک معتمد دیگري دعوت می شود. هرگاه پزشک قانونی در امري تخصص نداشته باشد 

موارد مندرج در این ماده، جزء مواردي «. قاضی می تواند از پزشک متخصص دعوت به عمل آورد

ون به صراحت، قاضی را مکلف به استفاده از است که رجوع به کارشناس، اجباري است و قان

هاي جسمی و عالئم ضرب و صدمهها و آثار معاینه اجساد و جراحت»است. چون  کارشناس کرده

اموري هستند که فقط پزشکان قادر «. هاي پزشکیها و آزمایشهاي روانی و سایر معاینهو آسیب

 (ق.آ.د.ک 11)ماده  به انجام آن هستند و از هیچ شخص دیگري ساخته نیست.

 211)مواد  تشخیص شدت یافتن بیماري یا تأخیر بهبودي در اثر اجراي مجازات،همچنین 

بنابراین دادگاه  از اموري است که تشخیص آن فقط توسط پزشک ممکن است؛ ق.آ.د.ک( 211و 

  .باشدردي، ملزم به جلب نظر کارشناس میدر چنین موا

 (1731قابل ارجاع به کارشناسی در قانون مجازات اسالمی )مصوب  امورج ـ 

در بخش دیات، در مواد متعددي رجوع به اهل  (1330)در قانون مجازات اسالمی مصوب 

خبره مقرر شده است و در تشخیص موضوعات مربوط به دیه، نظر اهل خبره، معیار قرار گرفته 

زیرا در بخش  ري بودن کارشناسی به حساب آورد؛توان جزء موارد اجبااست. این موارد را می

ها مورد توجه و بررسی است و تشخیص این امور، هاي جسمی و روانی و آثار آندیات، صدمه

اند پذیر است. برخی از این امور عبارتفقط توسط کارشناسان امور پزشکی یعنی پزشکان امکان

 441، تشخیص زوال یا نقصان عقل )ماده (ق.م.ا 331)ماده از: تشخیص روییدن یا نروییدن مو 

(، امکان بازگشت بینایی ق.م.ا 412و  411(، از بین رفتن یا بازگشت حس شنوایی )مواد ق.م.ا

ماده )(، از بین رفتن حس بویایی یا کم شدن آن ق.م.ا 461(، زوال بینایی )ماده ق.م.ا 411)ماده 

نیز، قاضی را مکلف کرده  ق.م.ا 411ماده  (.ق.م.ا 461(، تعیین مقدار جنایت )ماده ق.م.ا 463

بنابراین، این  است، در تعیین مقدار ارش، به کارشناس رجوع و نظر کارشناس را جلب نماید؛

 مورد هم از موارد اجباري بودن کارشناسی به حکم قانون است. 

 (1732د ـ امور قابل ارجاع به کارشناسی در قانون مجازات اسالمی )مصوب 

اند از: تشخیص اینکه باشند عبارتر این قانون قابل ارجاع به کارشناسی میاموري که د

مرتکب جرم در حین ارتکاب جرم مجنون بوده یا پس از وقوع جرم مبتال به جنون شده )ماده 

 2تشخیص قطع شدن عضو )تبصره ق.م.ا(  411ق.م.ا( زوال یا نقصان منفعت عضو )ماده  110
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ق.م.ا(  تشخیص زوال منافع یا نقصان  110ن یا نرویدن مو )ماده ق.م.ا( تشخیص روید 161ماده 

هرگاه در اثر جنایت  ق.م.ا( 632ق.م.ا( بازگشت منفعت زائل یا ناقص شده )ماده  631آن )ماده 

و یا صدمه، چیزي از زن سقط شود که به تشخیص کارشناس مورد وثوق، منشأ انسان بودن آن 

این موارد از نظر کارشناسان متخصص و مورد وثوق استفاده  درق.م.ا(.  321اثبات گردد )ماده 

 توان جزء موارد اجباري بودن کارشناسی به حساب آورد.موارد را می شده که این

 امور حکمی -2-2-2

امور حکمی عبارت است از آن قسمت از مراحل دادرسی که به یافتن حکم پرونده و صدور 

قاضی نباید بررسی امور حکمی را به کارشناس  (213: 1311زاده، )حسنشود. رأي مربوط می

واگذار نماید. کارشناس نیز نباید در خصوص مسائل قانونی، دخالت و اعالم نظر نماید. در غیر 

د اعتبار است و حکم شده، فاقاین صورت، نظر کارشناس که در زمینه امور حکمی پرونده اعالم

شود. از طرف دیگر وش است و نقض میشده، مخد اساس چنین نظري صادردادگاه که بر

کارشناس باید فقط در خصوص مسائل موضوعی اظهار عقیده کند و نباید کاري به مسائل حکمی 

. که جنبه فنی دارد، است داشته باشد، زیرا مقصود از کارشناسی، فقط بررسی مسائل موضوعی

 (161)الف(:  1336)صدر زاده افشار، 

ارجاع به کارشناس مخصوص به امور موضوعی )مسائلی که به واقعیت موضوع مورد اختالف 

اجرا و تفسیر آن و شود( پرونده است و امور حکمی آن از قبیل تشخیص قانون قابلمربوط می

انطباق موضوع بر آن و تعیین حکم پرونده، قابل ارجاع به کارشناس نیست، بلکه در صالحیت 

وظیفه اوست. این مطلب اگرچه به صراحت در قانون کشور ما مقرر نشده است  انحصاري قاضی و

ی از ممنوع بودن قاض (14: 1331)عطالو، دانان، امري مسلم و بدیهی است. ولی در نزد حقوق

 شود:در سه مورد با استثناء روبه رو می ارجاع امور حکمی به کارشناس

ان، باید حقوق خارجی را اعمال نماید؛ )استناد به ـ در مواقعی که دادگاه به حکم قوانین ایر1

زیرا قاضی مکلف نیست، قوانین همه کشورها را بداند و  المللی(؛قانون خارجی در دعاوي بین

 پذیر هم نباشد، بلکه تکلیف قاضی محدود به قوانین داخلی است؛چنین چیزي چه بسا، امکان

الملل، باید به قانون خارجی استناد نماید وق بینبنابراین در مواردي که قاضی بر اساس قواعد حق

تواند براي احراز قانون خارجی، از و حکم دعوي را بر اساس قانون خارجی، صادر نماید، می

ـ در موارد اثبات وجود عرف و عادت 2 (42م:  2002)التحیوي، کارشناس مربوطه استفاده نماید. 

اساس منابع یا فتاواي معتبر فقهی؛ چون  أي برـ صدور ر3 (13: 1310)دباغی شغلی و تجاري؛ 

اند در ها مکلفقانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه 3قانون اساسی و ماده  163به موجب اصل 

اساس منابع یا فتاواي معتبر فقهی، حکم دعوي  موارد نقص، اجمال، تعارض یا سکوت قانون، بر

 (23و  11)الف(:  1336صدر زاده افشار،  / 31و  33: 1، ج 1310)کاتوزیان را صادر نمایند. 

 ارزش اثباتی کارشناسی )میزان تأثیر کارشناسی در اقناع قاضی( -7

 شرایط اعتبار کارشناسی -7-1 

مقرر کرده است و براي اینکه نظر  شرایطی کارشناس نظر و کارشناسی براي گذارقانون

بررسی این شرایط و احراز وجود یا در آن الزم است.  کارشناس معتبر باشد، وجود این شرایط



149-439، ص   4931،  مرداد 4، جلد 41علوم انسانی اسالمی، شماره   

ISSN: 9174-8792       

http://www.joih.ir  

177 
 

اساس تشخیص وجود یا عدم وجود شرایط در نظر ها در اختیار قاضی است و قاضی برعدم آن

این شرایط کند. دهد یا از ترتیب اثر دادن به آن خودداري میکارشناس، به آن ترتیب اثر می

 اند از:عبارت

 نظریه بودن صریح و روشن -7-1-1

قانون آیین دادرسی مدنی، بر لزوم صریح بودن نظر کارشناس تأکید شده است. در  262ماده 

( نیز، لزوم روشن 1332تبصره ماده یک قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور )مصوب 

بودن نظر پزشک قانونی و شرح مشهودات و معاینات و مبتنی بودن آن بر مدارک و مالحظات 

دانان نیز صریح بودن نظر کارشناس را ، مورد تأکید قرار گرفته است. حقوقعلمی و آزمایشگاهی

: 2ج  ،1333/ مدنی، 144: 1، ج 1331رودي )جعفري لنگاند. از جمله شرایط الزم بر شمرده

211 ) 

صریح بودن نظر به این معنی است که تمام توضیحات الزم در خصوص مورد کارشناسی، به 

اي که نکته مبهمی باقی نماند. الزمه صریح بودن بیان شوند، به گونهنحو واضح و روشنی در آن 

نظر، این است که در آن، به صورت مشروح و با الفاظ و تعابیري که براي افراد غیرمتخصص هم 

فهم باشد، سابقه مورد کارشناسی و وقایع مربوط به آن و اقدامات و آزمایشات و معاینات و قابل

به عمل آورده و اسناد و مدارک و دالیلی که مستند نظر کارشناس بوده تحقیقاتی که کارشناس 

هاي کارشناس، توضیح داده و بیان شود. در صورتی که نظر کارشناس، در و همچنین استدالل

دار خصوص هر یک از موارد مذکور ساکت باشد، این سکوت سبب ابهام در نظر کارشناس و خدشه

وضیحات کارشناس در خصوص موارد یادشده، الزم است شود. همچنین تشدن صراحت آن می

زاده، )حسن که در حد کافی باشد. در غیر این صورت، نظر کارشناس متضمن اجمال خواهد بود.

نتیجه اینکه نظر کارشناس الزم است، صریح و  (113: 1313زاده، / حسن220ـ211: 1311

روشن باشد و ابهام یا اجمال نظر، با توضیحات حضوري کارشناس، یا تکمیل کارشناسی برطرف 

 شود. 

  بودن نظریه منجز -7-1-2

یکی دیگر از شرایط نظر کارشناس، قطعی و منجز بودن آن است. قطعی و منجز بودن نظر 

ناس در خصوص موضوع ارجاع شده، با استفاده از تخصص و کارشناس به این است که کارش

مهارت خود، نتیجه نهایی را به طور مشخص، استخراج کرده، از روي علم و یقین آن را اعالم 

بنابراین در صورتی که نظر کارشناس، نتیجه مشخص در خصوص موضوع کارشناسی ارائه  نماید؛

شد. چنین نظري، قاطع و منجز نیست و دادگاه نکند، بلکه حاوي تردید و اضطراب یا تشویش با

تواند آن را مبناي صدور رأي قرار دهد. به طور مثال، وقتی که تعیین قیمت کاالي، یا تعیین نمی

میزان خسارت از کارشناس خواسته شده است، کارشناس باید قیمت یا میزان خسارت را به طور 

هاي متفاوت، قاطعیت نظر را از بین مبلغهاي مختلف و مشخص اعالم نماید و اعالم احتمال

 (62: 1310باختر و همکاران،  /211: 2ج  ،1333)مدنی،  برد.می

اعالم کرده  12/12/1333ـ  214در این زمینه، شعبه ششم دیوان عالی کشور، در رأي شماره 

اگر کارشناس ها حداقل و حداکثري براي محصول ملک مورد دعوا در نظر گرفته باشند، »است: 
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دادگاه نباید حد وسط نظر آنان را مناط قرار دهد، بلکه باید حداقل که قدر متیقن اشتغال ذمه 

  (111: 1331)شیخ نیا، «. بوده، مورد حکم قرار گیرد خوانده

  بودن نظریه مستدل -7-1-7

نظر کارشناس باید مستدل باشد و نکات و توضیحاتی که براي تبیین نظریه الزم است به طور 

قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی  1(. تبصره ماده ق.ک.ر.د 11کامل در آن نوشته شود. )ماده 

مستدل بودن نظر پزشکی قانونی، تأکید کرده، مستدل بودن نظر کارشناس، به کشور بر لزوم 

معناي این است که کارشناس، مستندات و مدارک و دالیل نظر خود و چگونگی استنباط و 

شده از آنها را بیان کند. نظر کارشناس از این جهت، شبیه رأي قاضی  استخراج نتیجه حاصل

( و جهات، دالیل و مستندات ق.ا 166م است که مستدل باشد )اصل زیرا آراء محاکم نیز الز است؛

بنابراین کارشناس همانند قاضی، مکلف است، جهات،  (؛ق.آ.د.م 216رأي باید در آن بیان شوند )

کند، بیان نماید. از این رو، بخش مهمی از گزارش دالیل و مستندات خود را در نظري که اعالم می

 کارشناس، مخصوص بیان دالیل و مستندات نظر کارشناس است. 

 در هک است هیبدی گردد ارائه ضعیف استدالل با یا و استدالل بدون کارشناسی نظریه اگر

 ونیز فراوان هايآشفتگی و حقوق تضییع و نمود مستتر توانمی را گوناگونی اغراض نظریه این

 دالیل جمله از که نمود کتمان تواننمی را حقیقت این و داشت خواهد پی در را دادرسی اطاله

 زیرا باشدمی استدالل در ضعف خاص، مورد یک در کارشناسی فاحش نظریات اختالف در عمده

 یتخصص و فنی مقررات و قوانین از منبعث قوي استدالل یک بر مبتنی بدوي نظریه وقتی

 هنظری ارائه براي را میدان باشد موضوع با مرتبط جهات جمیع نمودن لحاظ با و مربوطه موضوعه

 با فاحش اختالف با اينظریه ارائه یا و قبلی نظریه رد در جدید استدالل با جدید کارشناسی

بازیگر، )گردد.  ارائه جدیدي نظریه برهان و دلیل بدون اینکه مگر نمود خواهد ترتنگ قبلی نظریه

1310 :222  ) 

 بودن نظریهموجه  -7-1-4

 که سازدمی خاطر نشان کارشناسی نظریه براي «موجه» واژه کارگیري به با گذارقانون

 زا نگاردمی که آنچه اوالً که باشد داشته توجه مهم امر این به خود نظریه تدوین در کارشناس

 وردم موضوع در کارشناس و متخصص یک عنوان به و باشد مقبول و پسندیده کلی نگاه و نظر

 داردن نهایی گیرينتیجه در تأثیري آن درج عدم یا درج که مسائلی به پرداختن از کارشناسی

 به که ندهد ارائه را آوريمالل و کنندهخسته گزارشی مطالب، گونهاین درج با و کرده خودداري

 منحرف نیز است آمده نظریه در که مهمی مسائلی درک از را خواننده کالم، ذهن اطاله علت

 ویرایش در کارشناسی مورد به مربوط تخصصی و فنی مقررات و قاعده و ترتیب رعایت و نیز نماید

 نکهای درک با دیگر عبارت به باشد مشهود گزارش انتهاي تا ابتدا از موضوعات، به اشارات و نیز

 رتحری رشته به که آنچه اینکه نمودن لحاظ کند و نیز بامی معانی چه بر داللت الفاظی چه

 وردم به مربوط تخصصی و فنی مقررات و قوانین) است قانون و قاعده کدام با منطبق آورددرمی

 نوعی به گزارش در شده درج مطالب تمامی اوالً که گردد تهیه گزارشی چنانآن( کارشناسی

 هر که گردد تنظیم ايگونه به گزارش مسیر ثانیاً و باشد مربوطه موضوعه مقررات و هم با مرتبط
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 قضایی مرجع نظر منظر که نهایی گیرينتیجه به شویممی نزدیک گزارش انتهاي به چه

  شویم. ترنزدیک است بوده کارشناسی قرار صادرکننده

 مطابقت با قرار ارجاع -7-1-5

از جمله اصول حاکم بر کارشناسی این است که کارشناس در چارچوب موضوع کارشناسی 

نظر کارشناس، باید منطبق با قرار ارجاع ( 61: 1310)باختر و همکاران، اقدام و اظهارنظر نماید. 

ود اوالً: نظر کارشناس محد به کارشناس باشد. منطبق بودن نظر با قرار ارجاع به این معنا است که

به مورد و موضوع ارجاع شده باشد و کارشناس خارج از حدود موضوع، اظهارنظر نکرده باشد. ثانیاً 

بنابراین،  شده جواب داده و نظر او کامل باشد؛ در حدود موضوع، به تمام آنچه که از او خواسته

کند، کوتاهی او ر، خدشه ایجاد میهمان طور که خروج کارشناس از حدود موضوع، در اعتبار نظ

شده نیز سبب ناقص بودن نظر و بی اعتباري آن، و عدم پاسخ کامل او به آنچه که از او خواسته 

: 1، ج 1331ودي، / جعفري لنگر330: 3، ج 1311)شمس، شود. در صورت عدم رفع نقص، می

وضوع ارجاع شده را به به عبارت دیگر کارشناس مکلف است، م (211: 2، ج 1333/ مدنی، 146

طور کامل بررسی کرده، در خصوص تمام آنچه درخواست شده، اظهارنظر نماید، همچنین مکلف 

است، همواره حدود موضوع ارجاع شده را رعایت کند و از آن خارج نشود و در خصوص اموري 

 که خارج از موضوع کارشناسی است، نباید به بررسی و اظهارنظر بپردازد. 

گوید: شعبه سوم دیوان عالی کشور در این خصوص می 16/1/1334ـ  1331ه حکم شمار

اگر از طرف خواهان به پرونده ثبتی استناد شود و دادگاه استان هم ضمن قرار معاینه محل... »

نظر نماید محل تطبیق را انجام دهد و اظهار کارشناسی با مالحظه این پرونده محل را معاینه و

حظه پرونده اظهار عقیده کند چون به پرونده ثبتی که جزء ادله خواهان ولی کارشناس بدون مال

  (464: 1313)باختر، «. باشددر حقیقت رسیدگی دادگاه ناقص می بوده رسیدگی نشده

 عدم مخالفت با اوضاع معلوم -7-1-6

هایی از موضوع فنی اوضاع و احوال محقق و معلوم عبارت است از اوضاع و احوالی که جنبه

قانون آیین دادرسی مدنی  (213: 1311زاده، )حسنسازد. می مورد رسیدگی را آشکار و نمایان

، مخالف نبودن نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی را مقرر 261ماده 

 یدر صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناس»کرده و اعالم کرده: 

( قانون آیین ق.آ.د.م 261)ماده «. مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد

 در صورت»، بر متعارض بودن نظر کارشناس تأکید داشته و اعالم کرده: 13دادرسی کیفري ماده 

تناقض نظر پزشک با اوضاع و احوال واقعه، قاضی را مکلف کرده که نظر پزشک را نزد پزشکانی 

 (ق.آ.د.م 13)ماده «. که تخصص بیشتري دارند بفرستد و نظر آن را جلب نماید

هاي موجود پیرامون مورد منظور از اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی، واقعیت

اي در آن وجود ندارد. به کارشناسی است که وجود آنها، محرز و ثابت شده است و تردید و شبهه

شده و کارشناس مبلغی را اعالم اي از کارشناس خواسته بهاي مغازهین اجارهعنوان مثال وقتی تعی

 شده ها، نصف یا دو برابر مبلغ اعالمهاي مجاور با همان شرایط و ویژگیکه مغازه حالی کرده، در

شده در نظر کارشناس به مراتب گزاف  توسط کارشناس، اجاره شده است. یا میزان خسارت تعیین

ه شده ک است. به عنوان مثال، در تعیین میزان خسارت وارد بر اتومبیل، مبلغی اعالمیا ناچیز 



149-439، ص   4931،  مرداد 4، جلد 41علوم انسانی اسالمی، شماره   

ISSN: 9174-8792       

http://www.joih.ir  

179 
 

: 1313زاده، / حسن224: 1311زاده، )حسنبیشتر از قیمت خرید همان اتومبیل است. 

 (116ـ111

 قبول امر کارشناسی -7-1-3

 اسی که ازقانون آیین دادرسی مدنی، کارشناس مکلف به قبول امر کارشن 261مطابق ماده 

باشد مگر اینکه عذري باشد که به تشخیص دادگاه موجه شناخته طرف دادگاه به او ارجاع شده می

شود، در این صورت باید قبل از مباشرت به کارشناسی مراتب را به طور کتبی به دادگاه اعالم 

 دارد. کارشناس در موارد زیر باید از قبول کارشناسی خودداري کند:

ـ 2 (ق.آ.م 11ـ هرگاه یکی از جهات رد دادرس در کارشناس وجود داشته باشد. )ماده 1

هرگاه کارشناس در موضوعی که براي اظهارنظر در آن انتخاب شده است، صالحیت اظهارنظر 

ـ جهات رد، عالوه بر شرایطی هستند که در مواد 3 (ق.ک.ر.د 26ماده  1بند . )نداشته باشد

بنابراین در صورت فقدان شرایط قانونی، مانند تخصص و  اند؛مقررشده مختلف براي کارشناس

توانند اعتراض کنند. همچنین مهارت یا وثوق، کارشناس باید از اقدام خودداري کند و طرفین می

در صورت وجود شرایط، با وجود جهات رد، کارشناس مکلف به اعالم جهت رد و خودداري از 

 (200: 1311زاده، / حسن324: 3، ج 1311)شمس، اقدام است. 

 اظهارنظر در مهلت مقرر -7-1-8

مورد تأکید قرار گرفته  ق.آ.د.ک( 262و  260، 213مواد )لزوم ارائه نظر در مهلت مقرر در 

است. بنابراین کارشناس وظیفه دارد در مهلتی که دادگاه )در قرار کارشناسی( تعیین کرده است 

کرده باشد در مدت جدید نظر خود را اعالم نماید و اال چنانچه در و اگر استمهال  اظهارنظر نماید

 خارج از موعد اظهار عقیده کند آن نظر اعتبار ندارد.

 ناقص نبودن  -7-1-3

 دادگاه ،توضیحات اخذ از پس هرگاه ...»قانون آیین دادرسی مدنی،  263مطابق ماده 

 یا کارشناس کارشناس همان به و رصاد را آن تکمیل قرار دهد، تشخیص ناقص را کارشناسی

توان نتیجه گرفت که: هرگاه اظهار عقیده کارشناس از مفاد این ماده می .«نمایدمی دیگر محول

تواند کارشناس را جهت تکمیل نظریه احضار نموده و در صورت ناقص یا مجمل باشد دادگاه می

 عدم حضور جلب نماید.

 کتبی بودن -7-1-11

 متقدی کتباً را خود نظر مقرر مدت در باید کارشناس»آیین دادرسی مدنی، قانون  262ماده 

  بر کتبی بودن نظر کارشناس تأکید کرده است.«. دارد

 مشکوک نبودن -7-1-11

 وک نبودن نظر کارشناس تأکید کرده است؛قانون آیین دادرسی کیفري، بر مشک 13ماده 

ع را تواند موضومطابق این ماده در صورتی که نظر کارشناس نزد قاضی مشکوک باشد قاضی می

اي شود که نظر کارشناس باید به گونهبه کارشناسان دیگر محول کند. از این ماده استفاده می
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بنابراین مشکوک بودن نظر  باشد که موجب اطمینان قاضی شود و شک او را برطرف کند؛

 شود.ب بی اعتباري آن میکارشناس، سب

 اختیار دادرس در ارزیابی نظر کارشناس -7-2

 را نآ براساس گیريتصمیم و کارشناس نظر بررسی قضات را در گسترده اختیار حقوقدانان

 باتاث ادله ارزیابی در قضات آزادي عام قاعده گسترده، اختیار این مبناي. اندداده قرار تأکید مورد

 زنی کارشناسی که اندکرده اعالم اساس این بر .است وجدانی قناعت تحصیل منظور به دعوي

 کلفم قاضی بنابراین دارد؛ قرار ادله بررسی در قاضی وسیع اختیار تحت و عام قاعده این مشمول

 کلیفیت کارشناس نظر دیگر عبارت به نیست؛ آن اساس بر حکم صدور و کارشناس نظر قبول به

 خود وسیع اختیار اساس بر قاضی بلکه نیست الرعایهالزم او به نسبت و کندنمی ایجاد قاضی براي

در صورتی که نظر کارشناس را مطابق با واقع  .پردازدمی کارشناس نظر ارزیابی به ادله بررسی در

و صحیح تشخیص دهد و شرایط اعتبار نظر را فراهم ببیند و ایراد و نقصی در آن نشناسد، به آن 

دهد و آن را مبناي صدور رأي خود قرار می دهد. در غیر این صورت تصمیمی را ترتیب اثر می

 (226، 1311زاده، )حسنکند. که مناسب تشخیص دهد، اتخاذ می

بنابراین اگر اخذ توضیح از کارشناس را الزم بداند، کارشناس را براي حضور در دادگاه و اداي 

کند. در صورتی که اخذ توضیح کافی نباشد و تکمیل کارشناسی، ضروري توضیحات، دعوت می

اضی، ق ممکن است توان انجام این کار را از کارشناس قبلی یا کارشناس دیگر بخواهد.باشد، می

انجام دوباره کارشناسی را الزم بداند، در این صورت، با تعیین کارشناس یا کارشناسان جدید، 

تواند به کند. پس از اعالم نظر کارشناس جدید، قاضی میها واگذار میبررسی موضوع را به آن

رها، ز نظاستناد نظر جدید یا نظر کارشناس قبلی و یا در صورت تعدد نظرات، براساس هر کدام ا

یري گ تواند با رد نظر کارشناس، بر اساس سایر ادله تصمیمحکم صادر نماید. همچنین قاضی می

 کند.

اختیار وسیع قاضی در ارزیابی نظر کارشناس، تحت نظارت دیوان کشور قرار  ،با وجود این 

دارد و در آراء متعددي دیوان کشور، به تشخیص دادگاه در خصوص اعتبار یا عدم اعتبار نظر 

  کارشناس، ایراد گرفته و به همین دلیل، حکم صادر شده بر این اساس را نقض کرده است.

 در اقناع قاضی میزان تأثیر کارشناسی -7-7

نظر کارشناس مانند هر دلیل دیگري باید اقناع وجدانی براي دادرس ایجاد کند و او را در راه 

ق.آ.د.م. به  261ي اصدار رأیی عادالنه راهگشا باشد.  اهمیت این موضوع به حدي است که ماده

 اعاوض با کارشناس رنظ که صورتی در»دارد: تأکید آن اشاره نموده است. این ماده چنین مقرر می

 هدنخوا اثر ترتیب آن به دادگاه باشد، نداشته مطابقت کارشناسی مورد معلوم و محقق احوال و

 ند. اعتنا بماتواند بعد از وصول نظر کارشناس به آن بیمفهوم ماده این است که دادگاه نمی .«داد

گذاري داده شده است، ناشی از وظیفه حق کند و هر اختیاري که به اوهر اقدام که دادگاه می

دلیل است و باید موجه و قابل بررسی و ارزیابی باشد. نظر کارشناس اماره بر واقع است و نباید بی

ولی احتمال دارد قاضی به قراین دیگري دست یابد که بی اعتباري نظر کارشناس  از آن گذشت.

رافتادگی کامل دست خواهان نظر بدهد و دلیلی را نشان دهد )به عنوان مثال، کارشناس به از کا
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کند( یا قرینة دیگري او را به تردید اندازد. در این فرض، نشان دهد که با همان دست کار می

تواند به تحقیق بیشتر بپردازد و در صورتی که به نتیجة مخالف برسد، به نظر کارشناس دادگاه می

 ( 336: 1312)کاتوزیان، ترتیب اثر ندهد. 

کارشناسی از باب داللت ظنی بر واقع حجیت دارد. در خصوص کارشناسی وجود دو اماره 

اي که کارشناس با مالحظه اوضاع و احوال و آثار موجود و سبب حجیت آن شده است. اول اماره

اي کند. دوم امارهرسد و نظر خود را به دادگاه ارائه میاي میبا استدالل علمی و تجربی به نتیجه

کند. توضیح آنکه از براساس غلبه و قاعده صحت عمل مؤمن، حکایت از صدق کارشناس میکه 

توان اظهار داشت که هاي روزافزون علم و دانش بشري، در کل مییک طرف با توجه به پیشرفت

غالباً نظر کارشناس مطابق با واقع است و از طرفی دیگر امروزه کارشناسان رسمی تحت نظر 

)جعفري لنگرودي، ویژه خود هستند و همواره تالش در حفظ آبروي خود دارند.  دادگاه انتظامی

بنابراین با لحاظ این دو اماره باید نظر کارشناسی ( 111: 1310به نقل از عمروانی،  ،1، ج 1311

االصول در جایی که نظر کارشناس تنها دلیل دعوا بوده و در مقابل آن را حجت دانسته و علی

 نماید.وجود نداشته باشد، قاضی بر اساس نظر کارشناس مبادرت به صدور حکم میدلیل دیگري 

با توجه به جنبه فنی و تخصصی موضوع که قاضی با صدور قرار کارشناسی به طور ضمنی 

کند که در امر مذکور تخصص الزم را ندارد، لذا با عدم وجود دالیل و اوضاع و احوال اعالم می

ت نماید. همانطور که بیان گردید، کارشناسی در زمره ادله اقناعی قرار از آن تبعیمخالف باید 

شود. لیکن از آنجا که نظریه مذکور در پرونده وجود دارد، دادگاه دارد و بر دادرس تحمیل نمی

اعتنا باشد و چنانچه نظر کارشناس وجدان قاضی را اقناع نکند، باید به تواند نسبت به آن بینمی

تاثیر در اقناع خویش بیان کند که الزمه این استدالل نیز وجه، نظر مذکور را بیطور مستدل و م

 باشدوجود دالیل و یا اوضاع و احوال مخالف با نظر کارشناس می

 گیرینتیجه

 .توان بدین صورت خالصه نموداهم مطالب این تحقیق را می

دانند، قائل به تفاوت ماهیت حقوقدانان بر خالف فقها که کارشناسی را از سنخ شهادت میـ 1

هاي غیر قابل انکار دانش بشري، باید رغم پیشرفتیعلهمچنین،  باشند.کارشناسی و شهادت می

مستقیم و با تجزیه و تحلیل علمی و فنی در اثر مشاهده اوضاع و  غیر کارشناسی که به طور

قاضی را به نتیجه اي رهنمون  احوال شواهد موجود و با استفاده از استنتاج، کارشناس و به تبع آن

 می دارد، در زمره امارات تلقی نمود.

اوالً جزء امور  باشند که حاوي این سه شرط باشند،می قابل اثبات با کارشناسی يامورـ 2

سیدگی به موضوع ر نتواند خود قاضی ثالثاًموضوعی باشند، ثانیاً جزء امور فنی و تخصصی باشند، 

 ط فوق قاضی مکلف است که بررسی موضوع را به کارشناس ارجاع دهد.با جمع بودن شرای نماید.

در تعیین میزان اعتبار نظر کارشناس الزم است شرایطی از قبیل صریح، موجه، قاطع، ـ 3

مطابق بودن با قرار کارشناسی، عدم مخالفت نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد 

و رعایت مهلت مقرر، مشکوک نبودن و متعارض نبودن در  کارشناسی، کامل بودن، کتبی بودن

آن رعایت شود. اعتبار نظر کارشناس مشروط به وجود شرایط آن است و قاضی در صورتی که 

دهد. به عنوان مثال، در صورتی نظر کارشناس، واجد شرایط قانونی نباشد، به آن ترتیب اثر نمی
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احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی تشخیص که قاضی نظر کارشناس را مخالف با اوضاع و 

 دهد.دهد، به آن ترتیب اثر نمی

در نتیجه ارزیابی  .شودکارشناسی در زمره ادله اقناعی قرار دارد و بر دادرس تحمیل نمیـ 4

گیرد. در خصوص کارشناسی در ایجاد اطمینان براي قاضی، در اختیار خود قاضی قرار می

اي که کارشناس با مالحظه اوضاع اول اماره آن شده است.بب حجیت وجود دو اماره سکارشناسی 

رسد و نظر خود را به دادگاه اي میو احوال و آثار موجود و با استدالل علمی و تجربی به نتیجه

اي که براساس غلبه و قاعده صحت عمل مؤمن، حکایت از صدق کارشناس کند. دوم امارهارائه می

 کند.می

 منابع

، چاپ هفتم، تهران: کتاب فروشی 6، جلد «حقوق مدنی»(، 1331حسن. )امامی، سید  .1

 اسالمیه.

، چاپ اول، «علل نقض آراء کیفري در شعب دیوان عالی کشور»الف(،  1336بازیگر، یداهلل. ) .2

 تهران: انتشارات ققنوس.

چاپ اول، تهران: ، «علل نقض آراء حقوقی در دیوان عالی کشور»ب(،  1336بازیگر، یداهلل. ) .3

 انتشارات ققنوس.

، چاپ اول، تهران: انتشارات «رسیدگی به دالیل و احکام راجع به آن»(، 1310بازیگر، یداهلل. ) .4

 فردوسی.

آیین دادرسی مدنی ادله اثبات دعوي »(، 1310باختر، سید احمد و روحانی. سید محمد. ) .1

 گل.، چاپ اول، تهران: انتشارات جاودانه جن«حقوق کارشناسی

مجموعه کامل قوانین و مقررات کارشناسان رسمی »(، 1313باختر، سید احمد. ) .6

 ، چاپ دوم، اصفهان: چهارباغ.«دادگستري

، چاپ «بررسی فقهی ـ حقوقی کارشناسی و ارزش اثباتی آن»(، 1311زاده، مهدي. )حسن .3

 اول، قم: انتشارات دانشگاه قم.

 ، چاپ اول، تهران: انتشارات دانش نگار.«دعوا ادله اثبات»(، 1311حسینی نژاد، حسینقلی. ) .1

، چاپ اول، قم: انتشارات «شرح قانون آیین دادرسی مدنی»(، 1314حیاتی، علی عباس. ) .1

 سلسبیل.

، 2و1، جلد «دایره المعارف علوم اسالمی قضایی»(، 1311جعفر. )جعفري لنگرودي، محمد .10

 چاپ سوم، تهران: انتشارات گنج دانش.

، چاپ پنجم، تهران: 1، جلد «دانشنامه حقوقی»(، 1331جعفر. )محمد جعفري لنگرودي، .11

 مؤسسه انتشارات امیرکبیر.

، چاپ چهارم، تهران: 4، جلد «دانشنامه حقوقی»(، 1331جعفر. )جعفري لنگرودي، محمد .12

 مؤسسه انتشارات امیرکبیر.

تهران:  ، چاپ سوم،1، جلد «دانشنامه حقوقی»(، 1331جعفر. )جعفري لنگرودي، محمد .13

 مؤسسه انتشارات امیرکبیر.

، چاپ اول، تهران: «ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفري(. »1311الرسول. )دیانی، عبد .14

 انتشارات تدریس.
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، چاپ اول، تهران: انتشارات «کارشناسی به عنوان دلیل اثبات دعوا(. »1310دباغی، نرگس. ) .11

 جاودانه جنگل.

، چاپ هجدهم، 3، جلد «دادرسی مدنی دوره پیشرفته آیین(. »1311شمس، عبداهلل. ) .16

 تهران: انتشارات دراک.

 ، چاپ سوم، تهران: شرکت سهامی انتشار.«ادله اثبات دعوي»(، 1331شیخ نیا، امیرحسین. ) .13

، چاپ سوم، «ادله اثبات دعوي در حقوق ایران»الف(،  1336) صدر زاده افشار، محسن. .11

 تهران: مرکز نشر دانشگاهی.

، چاپ چهارم، تهران: «آئین دادرسی مدنی و بازرگانی»ب(،  1336) اده افشار، محسن.صدر ز .11

 ماجد.

، چاپ اول، تهران: «تعارض ادله اثبات دعوا در امور حقوقی»(، 1310عمروانی، رحمان. ) .20

 سازان.انتشارات فکر

 میزان.، چاپ چهارم، تهران: نشر 2، جلد «اثبات و دلیل اثبات»(، 1311کاتوزیان، ناصر. ) .21

 ، چاپ اول، تهران: نشر میزان.1، جلد «اثبات و دلیل اثبات»(، 1310کاتوزیان، ناصر. ) .22

، چاپ سوم، تهران: 2، جلد «آیین دادرسی مدنی»(، 1332الدین. )مدنی، سید جالل .23

 انتشارات گنج دانش.

ن: ، چاپ اول، تهرا2، جلد «آیین دادرسی مدنی و بازرگانی»(، 1331متین دفتري، احمد. ) .24

 مجمع علمی و فرهنگی مجد.

، چاپ اول، تهران: 2، جلد «شرح قانون آئین دادرسی مدنی»(، 1310مهاجري، علی. ) .21

 خانه گنج دانش.کتاب

 ، چاپ اول، تهران: نشر پایدار.2، ج «آئین دادرسی مدنی» (،1333الدین. )مدنی، سید جالل .26

، چاپ دوم، تهران: 3، جلد «نیآیین دادرسی مدنی و بازرگا»(، 1341متین دفتري، احمد. ) .23

 سازمان چاپ دانشگاه تهران.

 عربی

 ، چاپ اول، بیروت: دارالعلوم.100، جلد «الفقه»(، 1410محمد. )حسینی شیرازي، سید .1

، «التحکیم و الخبره فی مواد المدینة و التجاریة»م(،  2002التحیوي، محمود السید عمر. ) .2

 منشأۀ المعارف باالسکندریة.

، 3، جلد «ملحقات عروه الوثقی کتاب قضا»(، 1333محمد کاظم. ) یزدي، سیدطباطبایی  .3

 تهران: در یک مجلد، چاپ سربی.

 هانامهمقاالت و پایان

، فصلنامه فقه و «رابطه کارشناسی و شهادت در فقه و حقوق»(، 1314زاده، مهدي. )حسن .1

 حقوق، سال اول، شماره چهارم.

هاي حقوقی سال دوم، شماره ، اندیشه«ر نظر کارشناساعتبا»(، 1313زاده، مهدي. )حسن .2

3. 

 )دوره جدید(. 1، مجله کانون وکالء، شماره «ترتیب دالیل»(، 1311دیانی، عبدالرسول. ) .3

، «کارشناسی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا»(، 1333) شاه حیدري پور، محمدعلی. .4

 نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.پایان
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نامه کارشناسی ، پایان«بررسی حجیت نظر کارشناس»(، 1312ودیان چالبطان، علی. )محم .1

  ارشد، علوم تحقیقات یزد.

 .21، مجله کارشناس، شماره «بین قانونکارشناسی زیر ذره»(، 1331عطالو، صدیار. ) .6

، مجله دانشکده حقوق «کارشناسی؛ علم وتجربه در خدمت عدالت»(، 1312کاتوزیان، ناصر. ) .3

 .62علوم سیاسی، شماره  و

 مجموعه قوانین و رویه قضایی

 .1311 قانون کارشناسان رسمی دادگستري مصوب .1

 آیین قانون. 1331مدنی، مصوب  امور در انقالب و عمومی هايدادگاه دادرسی آیین قانون .2

 . 1331کیفري، مصوب  امور در انقالب و عمومی هايدادگاه دادرسی

به انضمام تغییرات قانون اساسی در  1311ي اسالمی ایران مصوب قانون اساسی جمهور .3

 .1361سال 

 .1330 مصوب اسالمی مجازات قانون .4

 .1312قانون مجازات اسالمی مصوب  .1

 

 

 

 


