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شمار قانون كانون كارشناسان رسمی مصوب
ه 1381/01/18
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پیشنهادات اصالحی همکاران مورخ

دالیل توجیهی
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کانون های کارشناسان رسمی دادگستری در
مراکز استانها که مطابق این قانون تشکیل می
گردند به عنوان کانون استان شناخته می شوند
و دارای شخصیت حقوقی مستقل غیر دولتی ،

رسمی دادگستری

غیر انتفاعی و غیر سیاسی می باشند .

مركز :مركز امور مشاوران ،وكال و

عبارات و واژگان به كار رفته در این قانون به اوالً ،در سال  ،1389با ماده  187قانون برنامه سوم
شرح ذیل است:
شورای عالی  :شورای عالی كارشناسان

كارشناسان قوه قضاییه

«کارشناسان رسمی قوه قضائیه » در کنار
«کارشناسان رسمی دادگستری» جذب شده و پروانه
گرفتند و حقوق و تکالیف آن مشابه کارشناسان
رسمی دادگستری است .این کارشناسان در استانها
دارای دفاتر هستند که با همکاری دادگستریهای
استانها ،در موضوع ارجاعات کارشناس و کارشناس
معاضدتی فعالیت میکنند .ثانیاً ،کارشناسان دیگری

كانون استانی :کانون های کارشناسان رسمی
در تشکل صنفی و حرفهای یا به حکم قانون در
دادگستری در مراکز استانها که از كارشناسان
دادسراها و دادگاهها همکاری میکنند که ارتباط
رسمی داد گستری دارای پروانه از كانون ها
آنها با کارشناسان رسمی و اختیارات و وظایف آنها
و یا مركز ومطابق این قانون تشکیل شده یا می
معلوم نیست مانند کارشناسان عضو سازمان نظام
گردند و دارای شخصیت حقوقی مستقل غیر
پزشکی .
دولتی  ،غیر انتفاعی و غیر سیاسی می باشند .
ثالثا برخی خبرگان نیز اجازه ارائه نظریه کارشناسی
كارشناس رسمی دادگستری:كارشناسانی
دارند مانند خبرگان ثبتی ،افسران راهنمایی،

كه از كانون استانی پروانه كارشناسی

دریافت كرده اند و یا می كنند وكسانی كه
تا تصویب این قانون در اجرای ماده
187برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و
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کارشناسانا امور نظامی و انتظامی
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فرهنگی كشور مصوب  1389پروانه
كارشناسی دریافت كرده اند .
كارشناس غیر رسمی:كارشناسان دارای
پروانه از سازمان های نظام مهندسی یا
مجامع حرفه ای كه به موجب قانون اجازه
صدور مجوز داشته وفاقد پروانه كارشناسی
رسمی دادگستری می باشند
خبرگان:اشخاص دارای مهارت تجربی یا
علمی برای اظهار نظر در یک موضوع كه
دارای پروانه كارشناس رسمی دادگستری یا
كارشناس رسمی در آن موضوع نمی باشند
دایره شمول قانون :حقوق و مسئولیتهاو
تکالیف این قانون شامل كارشناسان رسمی
دادگستری و كارآموزان مركز یا كانون می
باشد.
در صورت تشکیل مركز استانی ،توسط مركز
در استانها برای كارشناسان دارای پروانه مر
كز ،حدود اختیارات و وظایف مركز استانی
همان است كه برای كانون استانی در این
قانون تعیین شده و وظایف شورای عالی
كارشناسان توسط مركز انجام می شود.
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کانون استان در مراکز استانها با وجود حداقل

کانون استان در مراکز استانها با وجود حداقل

سی نفر کارشناس رسمی مقیم تشکیل می

سی نفر کارشناس رسمی دادگستری مقیم

تشکیل می گردد و تا وقتی که در مرکز استانی
گردد و تا وقتی که در مرکز استانی کانون
کانون مستقل تشکیل نگردیده است  ،کارشناسان
مستقل تشکیل نگردیده است  ،کارشناسان
رسمی آن استان عضو نزدیك ترین کانون به آن رسمی دادگستری آن استان عضو نزدیك ترین
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استان خواهند بود .

کانون به آن استان خواهند بود .

شورای عالی کارشناسان متشکل از هجده نفر
عضو به انتخاب کارشناسان کل کشور به تناسب
تعداد کارشناسان عضو هر کانون در تهران
تشکیل می گردد  .اعضای شورای عالی
کارشناسان باید دارای شرایط موضوع ماده ( 15
) این قانون باشند و نحوه انتخاب آنان براساس
آیین نامه این قانون خواهد بود .

شورای عالی کارشناسان  .متشکل از  33نفر

تبصر مدت عضویت در شورای عالی کارشناسان چهار
ه  1سال می باشد و انتخاب مجدد برای یك دوره
دیگر بالمانع است .

عضو ازمیان اعضای هیات مدیره كانون های

بنا به اظهارات مسئولین کانون کارشناسان در همه
استانها ،کانون استانی وجود دارد .مرکز نیز در برخی
استانها دارای دفاتر استانی میباشد .عدد 33

یك عضو به انتخاب هیات مدیره كانون

جایگزین  18شد که اوالً ،از هر استان یك نماینده

كارشناسان رسمی دادگستری استان در

در شورای عالی عضو باشد ثانیاً ،تعداد اعضای تهران

تهران تشکیل می گردد  .اعضای شورای عالی
کارشناسان باید دارای شرایط موضوع ماده ( 15
) این قانون باشند و نحوه انتخاب آنان براساس
آیین نامه این قانون خواهد بود .

با توجه به ماده  10بیشتر تعیین شد.

مدت عضویت در شورای عالی کارشناسان

با توجه به اعتراضات واصله ازکارشناسان رسمی به
انتخاب مکرر ،یك نفر برای ریاست کانون مشابه
قانون وکالت این حکم اصالح شد.

استانی از کانون تهران سه عضو و سایر کانونها

چهارسال می باشد و انتخاب مجدد برای بیش
ازیک دوره دیگر ممنوع است

تبصر منتخبین موضوع این ماده از بین خود یك نفر
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به عنوان رئیس  ،یك نفر نایب رئیس  ،یك نفر
خزانه دار  ،یك نفر کارپرداز  ،دو نفر منشی و
دو نفر بازرس با اکثریت آراء انتخاب می نمایند
شورای مذکور تا انتخاب اعضای جدید کماکان
عهده دار وظایف مقرر می باشند .

4

اهداف هر کانون به شرح زیر است :

اهداف هر کانون به شرح زیر است :

الف  -ایجاد زمینه الزم برای تشکل و جذب
نیروهای متخصص و متعهد به منظور ارائه
خدمات کارشناسی و تالش در جهت تأمین و
تعمیم عدالت در امور مربوطه .

الف  -ایجاد زمینه الزم برای تشکل و جذب
نیروهای متخصص و متعهد به منظور ارائه
خدمات کارشناسی و تالش در جهت تأمین و
تعمیم عدالت در امور مربوطه .

ب  -فراهم آوردن موجبات تعالی علمی و
تجربی کارشناسان عضو .

ب  -فراهم آوردن موجبات تعالی علمی و تجربی
کارشناسان عضو .

ج  -تنظیم و اداره امور کارشناسان عضو در
کارهای مربوط به کارشناسی درحدود مقررات .

ج  -تنظیم و اداره امور کارشناسان عضو در
کارهای مربوط به کارشناسی درحدود مقررات .

د  -نظارت مستمر بر نحوه عمل و رفتار
کارشناسان عضو جهت حصول اطمینان از
حسن جریان امور کارشناسی .

د  -نظارت مستمر بر نحوه عمل و رفتار
کارشناسان عضو جهت حصول اطمینان از حسن
جریان امور کارشناسی .

ه  -ایجاد ارتباط و مبادله اطالعات تخصصی و ه  -ایجاد ارتباط و مبادله اطالعات تخصصی و
فنی بین کارشناسان عضو از طریق شورای عالی فنی بین کارشناسان عضو از طریق شورای عالی
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با توجه به آسیبشناسیهای انجام شده در امور
کارشناسی و انتظارات دستگاه قضایی از کارشناسان
رسمی ،موضوعات:
 توزیع عادالنه امور کارشناس (قانون برنامه ششم) وضعیت شفاف کارشناسان فعال و تسریع درابالغات آنها
 تأمین کارشناسی معاضدتی ( تعرفه دستمزدکارشناسان رسمی) این امور به اهداف کانون استانی
افزوده شد.
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کارشناسان با مؤسسات مشابه در سایر کشورها
با رعایت مقررات موضوعه .

کارشناسان با مؤسسات مشابه در سایر کشورها
با رعایت مقررات موضوعه
و-توزیع عادالنه امور كارشناسی در بین
كارشناسان رسمی دادگستری دارای
صالحیت فنی الزم در سطح استان
ز -تشکیل بانک اطالعاتی كارشناسان
رسمی دادگستری مشتمل برمشخصات و
صالحیت فنی و وضعیت فعال یا در مرخصی
یا تودیع نموده باهدف تسریع درابالغ
ارجاعات كارشناسی و منع اطاله دادرسی و
ثبت نظریات كارشناسی با هدف نظارت
علمی برای جلوگیری از اختالف فاحش در
نظرات كارشناسی در موضوع واحد و فراهم
نمودن امکان دسترسی برای مراجع قضایی
یا دولتی به اطالعات مذكور
ح -نظارت برتامین و گسترش كارشناسی
رایگان یا كمتر از تعرفه در صورت معرفی
مرجع قضایی
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ارکان هر کانون به شرح زیر است :
الف  -مجمع عمومی ؛
ب  -هیأت مدیره ؛
ج  -بازرسان ؛
د  -دادسرا و دادگاه انتظامی
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مجامع عمومی  -عادی و فوق العاده  -هر کانون مجامع عمومی  -عادی و فوق العاده  -هر کانون
از کارشناسان رسمی عضو آن کانون که پروانه از کارشناسان رسمی عضو آن کانون که پروانه
کارشناسی آنان دارای اعتبار بوده و در حال
کارشناسی آنان دارای اعتبار بوده و در حال
تعلیق نباشند به شرح ذیل تشکیل می شوند  :تعلیق نباشند به شرح ذیل تشکیل می شوند :
الف  -مجمع عمومی عادی ساالنه در سه ماه
اول هر سال به دعوت هیأت مدیره تشکیل و با
حضور نصف به عالوه یك کارشناسان رسمی
عضو کانون رسمیت خواهد یافت  .در صورتی
که در جلسه اول نصاب مزبور حاصل نشود به
دعوت هیأت مدیره  ،جلسه تجدید و با حضور
حداقل یك سوم اعضاء رسمیت خواهد یافت و
تصمیمات مجمع با اکثریت آرای اعضای حاضر

الف  - -مجمع عمومی عادی ساالنه در سه ماه
اول هر سال به دعوت هیأت مدیره تشکیل و با
حضور نصف به عالوه یك کارشناسان رسمی
دادگستری عضو کانون رسمیت خواهد یافت  .در
صورتی که در جلسه اول نصاب مزبور حاصل
نشود به دعوت هیأت مدیره  ،جلسه تجدید و با
حضور حداقل یك سوم اعضاء رسمیت خواهد
یافت و تصمیمات مجمع با اکثریت آرای اعضای
6
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در جلسه معتبر خواهد بود .
ب  -مجمع عمومی عادی یا فوق العاده دارای
هیأت رئیسه ای مرکب از یك نفر رئیس و دو
نفر منشی خواهد بود که از بین اعضای حاضر
در جلسه مجمع و توسط اعضای یاد شده تعیین
می شوند  .برای نظارت در اخذ رأی و قرائت
آراء پنج نفر به عنوان هیأت نظارت از بین
اعضای حاضر در مجمع توسط مجمع انتخاب
خواهند شد .

حاضر در جلسه معتبر خواهد بود  .نحوه دعوت
از كارشناسان طبق دستورالعملی است كه
به تصویب شورای عالی كانون كارشناسان
می رسد.
ب  -مجمع عمومی عادی یا فوق العاده دارای
هیأت رئیسه ای مرکب از یك نفر رئیس و دو نفر
منشی خواهد بود که از بین اعضای حاضر در
جلسه مجمع و توسط اعضای یاد شده تعیین می
شوند  .برای نظارت در اخذ رأی و قرائت آراء پنج
نفر به عنوان هیأت نظارت از بین اعضای حاضر
در مجمع توسط مجمع انتخاب خواهند شد .

تبصر در صورت عدم دعوت هیأت مدیره برای تشکیل
ه  1مجمع عمومی عادی در موعد مقرر  ،جلسه
مجمع عمومی فوق العاده به دعوت بازرسان هر
کانون یا یك دهم کارشناسان رسمی عضو در
کانون و یا یك پنجم کارشناسان رسمی عضو در
کانونهای دیگر تشکیل خواهد شد
تبصر نحوه تشکیل و اداره جلسات مجامع عمومی
7
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ه2

عادی و فوق العاده  ،چگونگی نظارت بر
انتخابات توسط هیأت نظارت  ،شیوه برگزاری
انتخابات اعضای هیأت مدیره و بازرسان و
دادستان انتظامی در آیین نامه اجرائی این
قانون مشخص خواهد شد .
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وظایف و اختیارات شورای عالی کارشناسان به
قرار زیر است :

وظایف و اختیارات شورای عالی کارشناسان به
قرار زیر است :

الف  -اقدامات الزم برای ارتقاء سطح خدمات
کارشناسی در سراسر کشور از طریق
سیاستگزاری  ،برگزاری دوره های آموزشی ،
بازآموزی  ،گردهمائی  ،هم اندیشی و همچنین
برگزاری آزمون سالیانه براساس نیاز مناطق
کشور و تدوین مقررات مربوط به رشته ها و
گروه های مختلف کارشناسی .

الف  -اقدامات الزم برای ارتقاء سطح خدمات
کارشناسی در سراسر کشور از طریق
سیاستگزاری  ،برگزاری دوره های آموزشی ،
بازآموزی  ،گردهمائی  ،هم اندیشی و همچنین
برگزاری آزمون سالیانه براساس نیاز مناطق کشور
و تدوین مقررات مربوط به رشته ها و گروه های
مختلف کارشناسی .

 -2با توجه به ضرورت تعیین معیارهای آن و
نظارت علمی بر نظریات کارشناسی و جلوگیری از
اختالفات فاحش بین نظرات کارشناسی ،شورای
عالی کارشناسان مکلف به بانك اطالعات سراسری
کارشناسان شده است تا زمینه نظارت علمی و
خدمترسانی عادالنه فراهم شود.

ب  -تدوین مقررات و ضوابط درجه بندی

ب  -تدوین مقررات و ضوابط رتبه بندی

 -3آزمون باید سراسری باشد بنابراین کانونهای

صالحیت علمی و فنی متقاضیان کارشناسی و

صالحیت علمی و فنی متقاضیان کارشناسی و

استانی نمیتوانند مسئول آزمون سراسری باشند.

نیز ضوابط ارتقاء درجه صالحیت عملی

نیز ضوابط ارتقاء رتبه صالحیت علمی و عملی

 -4با توجه به توافقنامههای معاضدت قضایی ایران

جغرافیایی و نقل و انتقال کارشناسان رسمی
برابر مقررات این قانون .

بر اساس مدارج تحصیلی وعلمی و تجارب

و سایر کشورها ،هماهنگی در این امور به شورای

مفید و مرتبط قبلی اعم ازخدمت دولتی یا

عالی سپرده شد ،-5ضرورت هماهنگی با مرکز

دانشگاهی یا اشتغال یا كارشناسی ،

،سازمان سنجش در برگزاری آزمون و مراجع نظارتی

ج  -تدوین نظامنامه های مربوط به تشکیل و
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-1با توجه به رویه رتبه بندی کارشناسان و ضرورت
یکسانسازی ،رتبهبندی کارشناسان این موضوع
آورده شد.
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شرح وظایف کمیسیونهای مشورتی علمی و فنی ج-تدوین ضوابط تعیین حوزه جغرافیایی و
و سایر کمیسیونهای خاص
نقل و انتقال کارشناسان رسمی دادگستری برابر
د  -تعیین تعرفه عضویت و پیشنهاد حق
الزحمه کارشناسی جهت ارائه به مراجع ذی
ربط .
هـ  -بررسی و تصویب یا رد پیشنهادات کانونها
در محدوده ضوابط و مقررات .
و  -تدوین و تصویب نظامنامه های مالی ،
معامالتی و استخدامی کانونها .
ز  -تدوین و بازنگری در ضوابط و روش های
کارشناسی اظهارنظر در خصوص استعالمات و
ارائه رویه واحد در امور کارشناسان .
ح  -نظارت بر حسن انجام انتخابات کانونها در
حوزه های انتخابات استانی با رعایت مقررات
مربوطه .
ط  -نظارت بر اجرای مقررات توسط ارکان هر
کانون و اعالم تخلفات آنان به مراجع ذی ربط .

مقررات این قانون .
د -تدوین نظامنامه های مربوط به تشکیل و
شرح وظایف کمیسیونهای مشورتی علمی و فنی
و سایر کمیسیونهای خاص

ه –تعیین تعرفه عضویت و پیشنهاد حق الزحمه
کارشناسی جهت ارائه به مراجع ذی ربط و تعیین
هزیته آزمون سراسری کارشناسان با موافقت
سازمان سنجش.
و  -بررسی و تصویب یا رد پیشنهادات کانونها در
محدوده ضوابط و مقررات .
ز  -تدوین و تصویب نظامنامه های مالی ،
معامالتی و استخدامی کانونها .
ح -تدوین و بازنگری در ضوابط و روش های
کارشناسی به منظور جلوگیری از اختالفات

9

قوه قضائیه که امور فراتر از کانونهای منطقهای است
این امور به شورای عالی واگذار شد.
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ی  -تعیین نماینده جهت شرکت در مجامع
بین المللی و مجامع داخلی از قبیل قانونگذاری
 ،اجرایی و قضائی .

نظرات فاحش در اعالم نظریه كارشناسی
ط -اظهارنظر در خصوص استعالمات مراجع
قضایی یا كانون های استانی و ارائه رویه واحد

ك  -صدور احکام انتصاب اعضای هیأت مدیره  ،در امور کارشناسان .
رؤسا و دادستانهای انتظامی هر کانون .
ی  -نظارت بر حسن انجام انتخابات کانونها در
ل  -انجام سایر وظایف مقرر در قوانین و
حوزه های انتخابات استانی با رعایت مقررات
مقررات .
مربوطه .
ک-اتخاذ تدابیر الزم به منظور ایجاد رویه
واحد در رتبه بندی كارشناسان رسمی
درحدود صالحیت فنی و تخصصی
كارشناسان مركز با كانون
ل -ایجاد بانک اطالعات كارشناسان رسمی
دادگستری كل كشور با همکاری كانون های
استانی
م -نظارت بر اجرای مقررات توسط ارکان هر
کانون و اعالم تخلفات آنان به مراجع ذی ربط .
ن -تعیین نماینده جهت شرکت در مجامع بین
10
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المللی و مجامع داخلی از قبیل قانونگذاری ،
اجرایی و قضائی .
س -همکاری با مراجع قضایی در معرفی
كارشناسان رسمی به سایر كشورهای دارای
توافقنامه های معاضدت قضایی دو یا چند
جانبه
ق  -صدور احکام انتصاب اعضای هیأت مدیره ،
رؤسا و دادستانهای انتظامی هر کانون .
ظ -تعیین تعداد و رشته های كارشناسی
برای هر استان به تناسب اعالم نیاز
دادگستری هر استان و تفکیک رشته های
تخصصی بر اساس ضوابط وزارت علوم و
تحقیقات و فناوری
ط -برگزاری آزمون سراسری كارشناسان
رسمی با همکاری و مشورت سازمانهای
دولتی مرتبط با اخذ هزینه آزمون از
داوطلبان
ش -انجام سایر وظایف مقرر در قوانین و مقررات
11
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.

تبصر نحوه تشکیل جلسات و اتخاذ تصمیم طبق آیین
ه  1نامه اجرائی این قانون می باشد
تبصر تصمیمات شورای عالی کارشناسان درحدود
ه  2مقررات این قانون برای کلیه کانون های کشور
الزم االجراء می باشد .
تبصر شورای عالی کارشناسان می تواند باتوجه به
ه  3شرایط  ،قسمتی از اختیارات خود را به
کمیسیونهای وابسته و یا کانون های مستقل
استان مربوط تفویض نماید .

8

وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح
زیر است :
الف  -بررسی گزارش سالیانه عملکرد کانون و
اتخاذ تصمیم درباره آن پس از استماع گزارش
بازرسان .
ب  -بررسی و تصویب صورتهای مالی سالیانه
12
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کانون پس از استماع گزارش بازرسان .
ج  -بررسی و تصویب خط مشی و برنامه و
بودجه سال آینده کانون به پیشنهاد هیأت
مدیره .
د  -رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر
موارد پیشنهادی که در محدوده وظایف کانون
توسط هیأت مدیره در دستور جلسه قرار گیرد .
هـ  -تصویب اخذ وام و اعتبار برای کانون به
پیشنهاد هیأت مدیره .
و  -گزارش عملکرد و صورت های مالی ساالنه
پس از تصویب مجامع عمومی  ،توسط هیأت
مدیره هر کانون برای شورای عالی کارشناسان
ارسال خواهد شد .
ز  -انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرسان و
دادستان انتظامی کانون

تبصر در مواردی که به علت سلب شرایط یا فوت یا
بیماریهای صعب العالج که ادامه فعالیت را به
ه

در مواردی که به علت سلب شرایط یا فوت یا
بیماریهای صعب العالج که ادامه فعالیت را به
13

 مدت معتنابه دارای ابهام بود و با قید «حداکثرششماه» رفع ابهام شد.
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مدت معتنابهی غیرممکن می سازد یا استعفای
تعدادی از اعضای هیأت مدیره یا دادستان و یا
بازرسان  ،حسب مورد تعداد اعضای هیأت
مدیره به حد نصاب الزم نرسد و یا انجام وظایف
دادستان و یا بازرسان متوقف گردد  ،برای
تکمیل اعضای هیأت مدیره و جایگزین کردن
دادستان و بازرسان توسط مجمع عمومی فوق
العاده انتخابات به عمل خواهد آمد که به ترتیب
و حسب مورد با دعوت رئیس هیأت مدیره
کانون مربوط و یا دو نفر از اعضای هیأت مدیره
و یا بازرسان تشکیل می گردد .
سایر موارد تشکیل مجمع عمومی فوق العاده با
رعایت دیگر مقررات این قانون بنا به تشخیص
هیأت مدیره کانون مربوط صورت خواهد گرفت
9

مدت معتنابهی حداكثر شش ماه غیرممکن می
سازد یا استعفای تعدادی از اعضای هیأت مدیره
یا دادستان و یا بازرسان  ،حسب مورد تعداد
اعضای هیأت مدیره با وجود اعضای علی
البدل نیز به حد نصاب الزم نرسد و یا انجام
وظایف دادستان و یا بازرسان متوقف گردد  ،برای
تکمیل اعضای هیأت مدیره و جایگزین کردن
دادستان و بازرسان توسط مجمع عمومی فوق
العاده انتخابات به عمل خواهد آمد که به ترتیب
و حسب مورد با دعوت رئیس هیأت مدیره کانون
مربوط و یا دو نفر از اعضای هیأت مدیره و یا
بازرسان تشکیل می گردد .
سایر موارد تشکیل مجمع عمومی فوق العاده با
رعایت دیگر مقررات این قانون بنا به تشخیص
هیأت مدیره کانون مربوط صورت خواهد گرفت

اعضای هیأت مدیره  ،بازرسان و دادستان
اعضای هیأت مدیره  ،بازرسان و دادستان
انتظامی از بین کارشناسان رسمی عضو کانون
انتظامی از بین کارشناسان رسمی عضو کانون
مربوط که دارای پروانه کارشناسی رسمی معتبر مربوط که دارای پروانه کارشناسی رسمی معتبر
بوده و در حال تعلیق نباشند انتخاب می گردند بوده و در حال تعلیق نباشند انتخاب می گردند .
اشخاص یاد شده عالوه بر دارا بودن شرایط
 .اشخاص یاد شده عالوه بر دارا بودن شرایط
مذکور در ماده (  ) 15این قانون باید دارای
مذکور در ماده (  ) 15این قانون باید دارای
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با توجه به اینکه دادستان انتظامی از میان
کارشناسان انتـخاب میشود و باید دارای آشنایی و
مقبولیت بیشتر باشد ،مدت سنوات کارشناسی وی
افزوده شد .و در عین حال از آن جا که دادستان باید
از وثاقت بیشتری برخوردار باشد پس باید فاقد
محکومیت انتظامی مهم باشد.
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شرایط زیر نیز باشند :

شرایط زیر نیز باشند :

الف  -حداقل سه سال سابقه کارشناسی رسمی
،

الف  -حداقل  5سال سابقه كارشناسی

ب  -مدرك تحصیلی لیسانس یا باالتر .

رسمی دادگستری برای دادستان انتظامی و
سه سال سابقه کارشناسی رسمی برای اعضای
هیات مدیره یا بازرسان ،
ب  -مدرك تحصیلی لیسانس یا باالتر .
ج -فقدان محکومیت انتظامی درجه  3و
باالتر

تبصر اشخاص یاد شده در مدت عضویت باید در شهر
ه  1محل کانون مربوط اقامت داشته باشند .
تبصر تشخیص و احراز شرایط انتخاب مقرر در این
ه  2ماده برعهده کمیسیون تشخیص صالحیت
اولویتهای اخالقی می باشد
10

هیأت مدیره در کانون تهران دارای یازده نفر
عضو اصلی و سه نفر عضو علی البدل و در سایر
کانونها دارای پنج نفر عضو اصلی و دو نفر عضو
علی البدل خواهد بود که برای مدت چهار سال
انتخاب می شوند  .جلسات هیأت مدیره در
15
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کانون تهران با حضور حداقل هفت نفر و در
سایر کانونها با حضور حداقل سه نفر تشکیل و
رسمیت خواهد یافت  .تصمیمات هیأت مدیره
کانون تهران با حداقل شش رأی و هیأت مدیره
کانونهای دیگر با حداقل سه رأی معتبر خواهند
بود .
.
تبصر موارد شرکت اعضای علی البدل در جلسات
ه  1هیأت مدیره به جای اعضای اصلی در آیین نامه
اجرایی این قانون مقرر می گردد
تبصر پس از انقضای مدت مأموریت چهارساله هیأت
ه  2مدیره  ،در صورتی که انتخاب هیأت مدیره
جدید به هر علت انجام نشود و به تأخیر افتد ،
هیأت مدیره سابق تا تشکیل هیأت مدیره جدید
کماکان انجام وظیفه خواهد نمود .
در هر صورت مدت زمان تأخیر در انتخاب
هیأت مدیره جدید نباید از شش ماه تجاوز
نماید  .در صورت برطرف نشدن علل تأخیر ،
مهلت مذکور با تأیید مجمع عمومی فوق العاده
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امکان پذیر است .

11

هیأت مدیره کانون تهران از بین خود یك نفر
رئیس  ،دو نفر نایب رئیس  ،دو نفر منشی  ،یك
نفر مسؤول امور مالی با رأی مخفی برای مدت
دو سال به عنوان هیأت رئیسه انتخاب می نماید
 .هیأت رئیسه سایر کانونها مرکب از یك نفر
رئیس  ،یك نفر نایب رئیس  ،یك نفر منشی و
یك نفر مسؤول امور مالی می باشد که به
ترتیب باال انتخاب خواهند شد  .تجدید انتخاب
اعضای مذکور بالمانع است  .تا زمانی که هیأت
رئیسه جدید تعیین نشده است  ،هیأت رئیسه
قبلی کماکان انجام وظیفه خواهد نمود .

تبصر رئیس هیأت مدیره هر کانون  ،رئیس کانون
ه  1مذکور نیز خواهد بود .

تبصر نحوه دعوت و زمان انتخاب هیأت رئیسه جدید
ه  2در آیین نامه اجرائی این قانون مشخص خواهد
شد .
17
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ماده
12

وظایف هیأت مدیره هر کانون به قرار زیر است :
الف  -اداره امور کانون جهت تحقق موارد مقرر
در ماده (  ) 4این قانون .
ب  -اتخاذ تصمیم در خصوص اجازه صدور و
تمدید پروانه کارشناسی و نیز ابالغ کارآموزی
برای افراد واجد شرایط .
ج  -دعوت برای تشکیل مجامع عمومی و
اجرای تصمیمات آنها .
د  -قبول شکایات و عنداالقتضا ارجاع به
دادسرای انتظامی کانون برای تعقیب کارشناس
رسمی .
تبصره  -تصمیمات هیأت مدیره در مورد رد
شکایت ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ به
شاکی قابل اعتراض و رسیدگی در دادسرای
انتظامی کانون مربوط خواهد بود .
هـ  -اعالم تخلف به دادسرای انتظامی در
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صورت اطالع از وقوع تخلف کارشناس رسمی .
و  -اظهارنظر مشورتی نسبت به مسایل و
موضوعات ارجاعی از طرف کلیه دستگاهها اعم
از وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و
مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی .
ز  -تصویب معامالت جاری  ،استخدام و عزل و
نصب کارکنان .
ح  -اجرای سایر وظایفی که در این قانون برای
هیأت مدیره پیش بینی شده است .

13

کمیسیون تشخیص صالحیت های مندرج در
ماده (  ) 15این قانون متشکل از پنج عضو
اصلی و دو عضو علی البدل خواهد بود که دو
عضو اصلی و یك عضو علی البدل از بین
حقوقدانان توسط رئیس قوه قضائیه انتخاب و
بقیه اعضاء از بین کارشناسان رسمی به
پیشنهاد شورای عالی کارشناسان و تأیید رئیس
قوه قضائیه منصوب خواهند شد  .تشخیص
صالحیت اولویتهای اخالقی مندرج در این قانون

کمیسیون تشخیص صالحیت های مندرج در
ماده (  ) 15این قانون متشکل از پنج عضو اصلی
و دو عضو علی البدل خواهد بود که سه عضو
اصلی و یك عضو علی البدل از بین حقوقدانان
توسط رئیس قوه قضائیه انتخاب و بقیه اعضاء از
بین کارشناسان رسمی به پیشنهاد شورای عالی
کارشناسان و تأیید رئیس قوه قضائیه منصوب
خواهند شد  .تشخیص صالحیت اولویتهای
اخالقی مندرج در این قانون بر عهده کمیسیون
19

با توجه به اینکه کار کمیسیون احراز صالحیت می-
باشد و این امر از امور تخصصی و کارشناسان نیست
تعداد حقوقدانان افزایش داده شد.
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بر عهده کمیسیون یاد شده می باشد .

تبصر مدت عضویت هر عضو در کمیسیون یاد شده
چهار سال می باشد .
ه

یاد شده می باشد .

مدت عضویت هر عضو در کمیسیون یاد شده
چهار سال می باشد .
تجدید انتخاب این اعضا بیش از یک دوره
ممنوع است.

14

رئیس هر کانون باالترین مقام اداری و اجرائی
آن کانون بوده و دارای وظایف ذیل است :
الف  -ابالغ مصوبات هیأت مدیره کانون و اجرای
آنها بر حسب مورد .
ب  -نظارت بر حسن جریان کلیه امور اجرایی و
اداری .
ج  -حفظ حقوق و منافع و اموال کانون .
د  -امضای پروانه کارشناسان رسمی و صدور آن
بعد از تصویب هیأت مدیره کانون مربوطه .
هـ  -نمایندگی کانون در نزد مراجع قانونی و
اشخاص حقیقی .
20

با توجه به اینکه مدت طوالنی عضویت این اعضا
زمینه روابط و تأثیرپذیری را افزایش میدهد تجدید
انتخاب آنها ممنوع شد.
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و  -ارجاع به داوری و صلح و سازش پس از
تصویب هیأت مدیره کانون .
ز  -تهیه و تنظیم بودجه ساالنه و پیشنهاد به
هیأت مدیره .
ح  -اخذ وام و اعتبار پس از پیشنهاد هیأت
مدیره کانون و تصویب مجمع عمومی .
ط  -انجام امور اداری و مالی و معامالتی و
استخدامی و عزل و نصب کارکنان کانون با
رعایت مقررات مربوط .
ی  -امضای قراردادها و اسناد تعهدآور کانون
مربوط  ،به اتفاق یك نفر از اعضای هیأت مدیره
با انتخاب هیأت مدیره کانون مذکور .
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متقاضیان اخذ پروانه کارشناسی رسمی عالوه
بر وثاقت باید واجد شرایط ذیل باشند :

متقاضیان اخذ پروانه کارشناسی رسمی
دادگستری عالوه بر وثاقت باید واجد شرایط ذیل نیستند بلکه ثبت نشده است بنابراین به مخالف
باشند :
نظام جمهوری اسالمی تغییر داده شد.
 )1برخی گروههای غیرقانونی ،مخالف حکومت

الف  -متدین به دین اسالم و یا یکی از اقلیتهای
دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری الف  -متدین به دین اسالم و یا یکی از اقلیتهای
دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری
اسالمی ایران و وفاداری به نظام مقدس
21

 )2برخی وکال و مشاورین حقوقی میتوانند پروانه
کارشناسی رشتههای نفقه یا ثبتی را داشته باشند و
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جمهوری اسالمی ایران ،
ب  -داشتن تابعیت ایرانی .
ج  -نداشتن پیشینه کیفری مؤثر .
د  -عدم اعتیاد به مواد مخدر .

اسالمی ایران و وفاداری به نظام مقدس جمهوری برخی سردفتران یا دفتریاران نیز میتوانند کارشناس
یا خبره ثبتی باشند و این امر ممکن است موجب
اسالمی ایران ،
اعمال نفوذ باشد لذا منع اشتغال در این نوع مشاغل
ب  -داشتن تابعیت ایرانی .
افزوده شد.
ج  -نداشتن پیشینه کیفری مؤثر .
د  -عدم اعتیاد به مواد مخدر .

هـ  -نداشتن وابستگی و سابقه عضویت و
هواداری در گروههای غیرقانونی یا مخالف اسالم هـ  -نداشتن وابستگی و سابقه عضویت و
.
هواداری در گروههای مخالف نظام جمهوری
تبصره  -وزارت اطالعات مکلف است ظرف
مهلت دو ماه مراتب استعالم را اعالم نماید .
و  -داشتن دانشنامه کارشناسی یا باالتر در
رشته مورد تقاضا و حداقل پنج سال سابقه
تجربی در رشته مربوط بعد از اخذ مدرك
تحصیلی مذکور  .هرگاه در رشته مورد نیاز ،
دوره تحصیلی کارشناسی یا باالتر وجود نداشته
باشد در این صورت افراد با دارا بودن مدرك
دانشنامه کارشناسی یا باالتر در هر رشته و
حداقل پانزده سال سابقه کار در آن رشته می
توانند متقاضی اخذ پروانه کارشناسی رسمی

اسالمی یا مخالف اسالم .
تبصره  -وزارت اطالعات مکلف است ظرف مهلت
دو ماه مراتب استعالم را اعالم نماید .
و  -داشتن دانشنامه کارشناسی یا باالتر در رشته
مورد تقاضا و حداقل پنج سال سابقه تجربی در
رشته مربوط بعد از اخذ مدرك تحصیلی مذکور .
هرگاه در رشته مورد نیاز  ،دوره تحصیلی
کارشناسی یا باالتر وجود نداشته باشد در این
صورت افراد با دارا بودن مدرك دانشنامه
کارشناسی یا باالتر در هر رشته و حداقل پانزده
سال سابقه کار در آن رشته می توانند متقاضی
22
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باشند .

اخذ پروانه کارشناسی رسمی باشند .

ز  -دارابودن حداقل بیست و پنج سال سن در
پایان مهلت ثبت نام .

ز  -دارابودن حداقل بیست و پنج سال سن در
پایان مهلت ثبت نام .

ح  -موفقیت در آزمون علمی و تجربی و
گزینش صالحیت اولویت های اخالقی .

ح-عدم اشتغال به وكالت و یا مشاوره

ط  -گذرانیدن دوره کارآموزی به مدت یك
سال تحت نظر کارشناس رسمی ای که بیش از
ده سال سابقه کارشناسی رسمی داشته و به
عنوان کارشناس راهنما با معرفی هیأت مدیره
کانون مربوط .
ی  -داشتن معافیت یا کارت پایان خدمت
وظیفه عمومی .

حقوقی یا سر دفتری دفاتر امالک واسناد
رسمی و دوایر ثبتی
ط  -موفقیت در آزمون علمی و تجربی و گزینش
صالحیت های عمومی
ی  -گذرانیدن دوره کارآموزی به مدت یك سال
تحت نظر کارشناس رسمی ای که بیش از ده
سال سابقه کارشناسی رسمی داشته و به عنوان
کارشناس راهنما با معرفی هیأت مدیره کانون
مربوط .
ك  -داشتن معافیت یا کارت پایان خدمت
وظیفه عمومی .

تبصر  -شرایط الزم برای ثبت نام  ،نحوه انتخاب و
ه  1نحوه برگزاری آزمون و منابع سؤاالت امتحانی و

 پذیرش كارشناسان رسمی دادگستری ازطریق برگزاری آزمون سراسری است و
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با توجه به اینکه کارشناسان باید صالحیت علمی
الزم را داشته باشند بنابراین نصاب علمی الزم در هر
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موعد اعالم نتیجه و نحوه نظارت بر کارآموزان
در طول دوره کارآموزی و همچنین وظایف
کارآموزان در این دوره در آیین نامه اجرایی این
قانون مشخص خواهد شد  .کارآموزان در طی
دوره کارآموزی حق هیچگونه اظهارنظر
کارشناسی رسمی را به طور مستقل ندارند. .

متقاضیان باید حداقل  60درصد نمره علمی
آزمون را در هر رشته داشته باشند تا
پذیرفته شوند .شرایط الزم برای ثبت نام ،
نحوه انتخاب و نحوه برگزاری آزمون و منابع
سؤاالت امتحانی و موعد اعالم نتیجه و نحوه
نظارت بر کارآموزان در طول دوره کارآموزی و
همچنین وظایف کارآموزان در این دوره در آیین
نامه اجرایی این قانون مشخص خواهد شد .
کارآموزان در طی دوره کارآموزی حق هیچگونه
اظهارنظر کارشناسی رسمی را به طور مستقل
ندارند

تبصر پس از اعالم تعداد مورد نیاز در رشته
ه  2کارشناسی امور ثبتی  ،دارندگان دانشنامه
کارشناسی و فارغ التحصیالن آموزشگاههای
اختصاصی ثبت اعم از شاغل یا بازنشسته که
حداقل ده سال سابقه در امور ثبتی و یا نقشه
برداری ثبتی داشته باشند می توانند در صورت
داشتن شرایط مذکور در آزمون یاد شده شرکت
کنند .

تبصر در رشته هایی که سابقه کارشناسان رسمی آن
24

رشته معین شد.
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ه3

کمتر از ده سال است  ،شرط دارابودن ده سال
سابقه کارشناسی برای کارشناس راهنما الزم
الرعایه نیست  .متقاضیان رشته های جدید
کارشناسی رسمی به مدت سه ماه تحت نظارت
کانون مربوط کارآموزی خواهند نمود .

تبصر عدم پذیرش درخواست صدور پروانه کارشناسی
ه  4رسمی هریك از متقاضیان مانع از تقاضای
مجدد آنان برای دفعات بعدی نخواهد بود .

تبصره  30 - 5درصد از سهمیه كانون در هر تبصره  5با توجه به ماده  88قانون برنامه ششم (
بندچ) افزوده شد .تبصره  6با توجه به ضرورت
حوزه به ایثارگران اختصاص می یابد.
تبصره  -6برقراری هرگونه معافیت از آزمون افزایش سالمت اداری افزوده شد.
و یا كارآموزی كارشناسی یا سهمیه تنها به تبصره  7به جهت ضرورت پایان رسمی کارشناسان
در سنین کهولت آورده شد  .مشابه این حکم برای
موجب قانون مجاز است.
وکال و مشاورین حقوقی در الیحه وکالت آورده شده
تبصره -7امور كارشناسی تا قبل از  75سال
است.
به كارشناس رسمی ارجاع می شود .اسامی
كارشناسان رسمی پس از  75سالگی از
سامانه و فهرست كارشناسان رسمی خارج
می شود.
25
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16

کسانی که تا تاریخ الزم االجرا شدن این قانون
دارای پروانه کارشناسی رسمی معتبر باشند  ،تا
زمانی که براساس قوانین جاری سلب صالحیت
از آنان نشده باشد  ،پروانه کارشناسی آنان
معتبر بوده و تابع مقررات این قانون خواهند بود

17

کارشناسان رسمی جدید به هنگام اخذ پروانه
باید با حضور در جلسه هیأت مدیره کانون
مربوط با حضور ریاست دادگستری استان یا
نماینده وی به شرح زیر سوگند یاد نمایند :
« به خداوند متعال سوگند یاد می کنم در امور
کارشناسی که به من ارجاع می گردد خداوند
متعال را حاضر و ناظر دانسته  ،به راستی و
درستی نظر خود را اظهار نمایم و اغراض
شخصی خود را در آن دخالت ندهم و تمام نظر
خود را نسبت به موضوع کارشناسی اظهار نمایم
و هیچ چیز را مکتوم ندارم و برخالف واقع
چیزی نگویم و ننویسم و رازدار و امین باشم » .

.

ماده  17مکرر -كارشناس رسمی در موضع حقوق کارشناسان رسمی در توافقنامههای معاضدت
اعالم نظر كارشناسی از احترام  ،استقالل ،قضایی فیمابین ایران و سایر کشورها آورده شده
است .بدیهی است با توجه به اهمیت کارشناسی در
آزادی و مصونیت كامل برخودار است .
توهین به كارشناس به سبب سمت وی یا در نزد محاکم داخلی همین حقوق باید جود داشته
مقام كارشناسی در حکم توهین به ماموران باشد .کارشناس موضع اعالم نظر از احترام وتامینات
26
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دولتی است .هركس كارشناس رسمی را به

شاغالن شغل قضا ،برخوردار می باشد.

ارائه اظهار نظر كارشناسی تهدید یا تطمیع
كند به مجازات حبس یا جزای نقدی درجه
شش محکوم می شود .چنانچه تهدید یا
تطمیع نسبت به اظهارنطر كارشناسی خالف
واقع باشد مرتکب به حبس درجه پنج
محکوم می شود.
18

در تمامی مواردی که رجوع به کارشناسی الزم
باشد  -به استثنای مواردی که در قوانین و
مقررات جاری کشور به گونه دیگری برای
وزارتخانه ها  ،مؤسسات دولتی  ،شرکتهای
دولتی  ،نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر
دستگاههای دولتی که شمول قانون بر آنها
مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام می باشد ،
تعیین تکلیف شده است و یا مواردی که تابع
قوانین و مقررات خاص می باشد  -دستگاههای
یاد شده در این ماده باید از وجود کارشناسان
رسمی استفاده نمایند .

در تمامی مواردی که رجوع به کارشناسی الزم
باشد  -به استثنای مواردی که در قوانین و
مقررات جاری کشور به گونه دیگری برای
وزارتخانه ها  ،مؤسسات دولتی  ،شرکتهای دولتی
 ،نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر دستگاههای
دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا
ذکر صریح نام می باشد  ،تعیین تکلیف شده
است و یا مواردی که تابع قوانین و مقررات خاص
می باشد  -دستگاههای یاد شده در این ماده باید
از وجود کارشناسان رسمی استفاده نمایند .
تبصره  -1اشخاص مشمول ماده  2قانون
ارتقاء سالمت نظام اداری و مقابله با فساد
مصوب1390مجمع تشخیص مصلحت نظام
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 )1تبصرههای این ماده به منظور توزیع عادالنه امور
کارشناسی و جلوگیری از فساد و اعمال نفوذ افزوده
شده است.
 )2با توجه به تعداد افرادی که دارای صالحیت ارائه
نظریه کارشناسی هستند در این تبصره اولویت
کارشناس رسمی بر خبرگان رسمی یا سایر
کارشناسان که عضو کانون کارشناسان رسمی نمی-
باشند تأکید شده است.
 )3اداره حقوقی استفاده از کارشناس رسمی فاقد
رتبه کارشناسی الزم را عنوان خیره محلی مممنوع
دانسته است و چون موضوع بین محاکم اختالفی
است تصریح شد.
 )4دستورالعملی که دولت درباره ارجاع امور
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مکلفند در خواست معرفی كارشناس رسمی کارشناسی دارد تنها محدود به معامالت بزرگ و
شرکتهای دولتی است و شامل سایر اشخاص
را به كانون مربوط ارسال تا كانون ضمن
رعایت نوبت حداكثر ظرف یک هفته موضوع مشمول نیست.
را به كارشناس واجد صالحیت ارجاع و
مراتب را به دستگاه ذیربط اعالم نماید .در
صورت عدم ارجاع ظرف یک هفته ،دستگاه
مربوط به قید قرعه نسبت به انتخاب
كارشناس رسمی اقدام می كند.
تبصره  -2محاكم دادگستری با وجود
كارشناس رسمی ذیصالح در حوزه مربوط
مجاز به ارجاع امور كارشناسی به كارشناس
رسمی حوزه قضایی دیگر نمی باشند و در
صورت وجود كارشناس رسمی در حوزه
قضایی متبوع یا حوزه های هم جوارمجاز به
اخذ نظریه از خبره محلی یا كارشناسان غیر
رسمی ،نمی باشند.
تبصره  -3استفاده دادگاه ها ازكارشناس
رسمی فاقد رتبه صالحیت فنی مورد نظر
دادگاه ،در صورت فقدان كارشناس رسمی
دارای رتبه ،به عنوان خبره ممنوع است.
تبصره  -4در هر مورد اشخاص مشمول
28
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،مکلف به استفاده از كارشناسان رسمی
شده اند نمی توانند از كارشناسان غیر
رسمی استفاده نمایند.
تبصر ارجاع امر کارشناسی از ناحیه مراجع قضائی به
ه  1کارشناس  ،تابع قانون آیین دادرسی می باشد

ارجاع امر کارشناسی از ناحیه مراجع قضائی به
کارشناس  ،تابع قانون آیین دادرسی می باشد و

برای مقابله با اطاله دادرسی ابالغ الکترونیکی به
کارشناسان تصریح شد.

از طریق سامانه ابالغ الکترونیکی قضایی
صورت می پذیرد.كارشناسان رسمی مکلف
به ثبت نام در سامانه مذكورمی باشند.
کارشناسان رسمی مکلفند در امور ارجاعی در
تبصر کارشناسان رسمی مکلفند در امور ارجاعی در
صورت وجود جهات رد  ،موضوع را به طور کتبی
ه  2صورت وجود جهات رد  ،موضوع را به طور
اعالم و از مبادرت به کارشناسی امتناع نمایند ،
کتبی اعالم و از مبادرت به کارشناسی امتناع
نمایند  ،در غیر این صورت متخلف محسوب و در غیر این صورت متخلف محسوب و به مجازات
انتظامی موضوع این قانون محکوم می شوند .
به مجازات انتظامی موضوع این قانون محکوم
جهات رد کارشناس رسمی همان جهات رد
می شوند  .جهات رد کارشناس رسمی همان
جهات رد دادرس مندرج در قانون آیین دادرسی دادرس مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی می
مدنی می باشد .
باشد .اگركارشناس شخص حقوقی باشد ،هم

ابهامی که در باره جهات رد در مواردی که اشخاص
حقوقی اعالم نظر کارشناسی می کنند با عبارت
جدید رفع می شود.بنابراین اگر بین شخص حقوقی
یا کارشناسان شخص حقوقی و اصحاب دعوی جهات
رد وجود داشته باشد  ،باید اعالم شود .مشابه این
حکم در قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه ماده 234
وجود دارد.

شخص حقوقی و هم شخص حقیقی كه در
صدور نظریه كارشناسی ازسوی شخص
حقوقی تعیین می شود ،قابل رد هستند.

19

اظهارنظر کارشناسی باید مستدل و صریح باشد

اظهارنظر کارشناسی باید مستدل ،صریح با قید
29

برخی از مهمترین ویژگیهای نظریه کارشناسی به
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و کارشناسان رسمی مکلفند نکات و توضیحاتی
که برای تبیین نظریه ضروری است و یا توسط
شورای عالی کارشناسان مشخص می گردد به
طور کامل در آن منعکس نمایند  .کارشناس
رسمی موظف است در حدود صالحیت خود
نظر کارشناسی را به طور کتبی و در مهلت مقرر
به مراجع ذی ربط تسلیم و نسخه ای از آن را تا
مدت حداقل پنج سال بعد از تاریخ تسلیم
نگهداری نماید .

تاریخ و به امضای كارشناس باشد و
کارشناسان رسمی مکلفند نکات و توضیحاتی که
برای تبیین نظریه ضروری است و یا توسط
شورای عالی کارشناسان مشخص می گردد به
طور کامل در آن منعکس نمایند  .کارشناس
رسمی موظف است در حدود صالحیت خود نظر
کارشناسی را به طور کتبی و در مهلت مقرر به
مراجع ذی ربط تسلیم و نسخه ای از آن را تا
مدت حداقل پنج سال بعد از تاریخ تسلیم

این ماده افزوده شد مثل امضا و تاریخ و موضوعی
بودن نظریه کارشناس تا از اختالف بین کارشناسان
و قضات دادگاه ها ممانعت شود .مشابه ااین حکم که
کارشناس نباید اظهار نظر حقوقی و حکمی نماید
درماده  238قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه وجود
دارد .منظور از امور حکمی توصیف وتطبیق موضوع
دعوا با قواعد حقوقی است( ماده  12از ق.آ.د.م.ف)

نگهداری نماید  .كارشناسان مجاز به اظهار
نظر در امور حکمی و قضایی نیستند.

تبصره  -1در مواردی که انجام معامالت مستلزم  )1تبصره یك کامل شد که اظهارنظر مجدد که به
تبصر در مواردی که انجام معامالت مستلزم تعیین
ه  -قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی سبب انقضاء زمان نظریه است و زحـمت کمـتری
برای کارشناس سابـق دارد حقالزحمه کمتری
 ،نظریه اعالم شده حداکثر تا شش ماه از تاریخ است  ،نظریه اعالم شده حداکثر تا شش ماه از
دریافت نماید .و همچنین اعالمنظر وی منعی
صدور معتبر خواهد بود .
تاریخ صدور معتبر خواهد بود . .اظهار نظر
مجدد كارشناس پس از مدت مقرر در همان نداشته باشزیرا برخی قضات در این مورد ارجاع به
موضوع و پرونده از جهات رد محسوب نمی کارشناس قبلی را مجاز نمی دانند.
شود و حق الزحمه كارشناس در این پرونده  )2با توجه به اختالف رویه در این امر که کارشناس
منفرد میتواند عضو کارشناسی چند نفره باشد یا
كمتر از مرتبه قبل محاسبه می شود.
نباشد این ممنوعیت تصریح شد.
تبصره -2كارشناسی كه یک بار در موضوع
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 )3با توجه به اینکه در قوانین برخی اشخاص
واحد اعالم نظر كرده است نمی تواند در
حقوقی مانند سازمان پزشکی قانونی ،سازمان پلیس
همان موضوع در هیات كارشناسی قرار
بینالملل و تشخیص هویت اعالمنظر میکنند باید
بگیرد.
کارشناسان تنظیمکننده نظریه معلوم باشند تا در
تبصره -3در مواردی كه به موجب قانون
مقام رسیدگی به اعتراض همان افراد اعالمنظر نکنند
مرجع قضایی مکلف به ارجاع امور
تصریح شد مشخصات کارشناسان در هر نظریه
آورده شود.
كارشناسی به اشخاص حقوقی شده است
 )4با توجه به اینکه گاه کارمندان یك دستگاه
شخص حقوقی باید مشخصات و امضای
اجرایی در دعاوی علیه آن سازمان به موجب قانون
كارشناسان صادر كننده نظریه را ذیل هر
گزارش کارشناسان یا گزارش کارشناس یا گزارش
نظر درج نماید .نظریه مذكور قابل اعتراض
کارشناس میدهند تصریح شد این گزارش ،نظریه
است و دادگاه با رعایت قانون آیین دادرسی
کارشناس نیست و کارشناس باید مستقل باشد.
مدنی در صورت ضرورت ،موضوع را از هیات
 )5با توجه به این که در پرونده هایی که چند
كارشناسی با تعداد بیشتر یا تخصص باالتر
کارشناس باید یك نظریه به دادگاه بدهند اختالف
عضو همان سازمان یا كانون استعالم می
نظر بین کارشناسان محتمل است و باید نحوه اعالم
كند.
نظر با اختالف نظر معلوم باشد ضمن تایید رویه
غالب موجود تبیین شد که یك نظریه صادر ولی هر
تبصره -4گزارش اشخاص حقوقی در پرونده
کارشناس نظر مخالف خود را تصریح می کند ولی
های قضایی علیه خود یا دیگر اشخاص
نباید از امضا خودداری کند یا نظریه جداگانه بدهد(.
حقوقی تابع یا وابسته به آن اظهار نظر
اقتباس از ماده  282قانون آیین دادرسی فرانسه)
كارشناسی محسوب نمی شود و در این
موارد ،مرجع رسیدگی كننده باید از نظریه
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كارشناس یا كارشناسان رسمی مستقل
استفاده كنند.
تبصره  -5هیات كارشناسی مکلف به ارائه
نظر واحد است و در صورت عدم اتفاق نظر،
نظر اكثریت و اقلیت جداگانه در یک نظریه
نوشته می شود.
.

ماده  19مکرر :هر كارشناس رسمی حداكثر
موظف به به ارائه سه مورد كارشناسی
رایگان یا با دستمزد كمتر از تعرفه در
هرسال می باشد .مرجع قضایی در صورت
تشخیص عدم استطاعت مالی متقاضی
كارشناسی معاضدتی را به كانون معرفی می
كند  .دستمزد كارشناس در صورت صدور
حکم به نفع متقاضی از محل محکوم به و در
غیر این صورت از محل ردیفی كه در بودجه
سنواتی ذیل اعتبارات وزارت دادگستری
پیش بینی می شود پرداخت می شود.
كارشناس در انجام معاضدت موضوع این
ماده ملزم به پرداخت حقوق دولتی یا سهم
كانون یا دیگر هزینه اجرای كارشناسی
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نیست.
20

بازرسان هر کانون مرکب از دو نفر بازرس اصلی
و یك نفر بازرس علی البدل خواهد بود که برابر
این قانون برای مدت چهار سال انتخاب خواهند
شد تا برامور اجرائی کانون مربوط نظارت داشته
گزارش الزم را به مجمع عمومی ارائه نمایند.

21

 )1با توجه به اصل برائت کیفرخواست انتظامی باید
دادسرای انتظامی هریك از کانونها  ،مرجع
دادسرای انتظامی هریك از کانونها  ،مرجع
تعقیب تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی کانون مستدل و مستند باشد.
تعقیب تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی
می باشد  .دادستان دادسرای انتظامی هر کانون
متخلف حوزه آن کانون می باشد  .دادستان
 )2برای تسریع در رسیدگی انتظامی ابالغ
دادسرای انتظامی هر کانون از بین کارشناسان از بین کارشناسان رسمی به وسیله مجمع
الکترونیکی به جای ارسال نامه پستی پذیرفته شد.
رسمی به وسیله مجمع عمومی آن کانون برای عمومی آن کانون برای مدت چهار سال انتخاب
مدت چهار سال انتخاب خواهد شد و دادیاران خواهد شد و دادیاران دادسرای انتظامی از بین
 )3با توجه به اینکه امکان انجام تخلفات مذکور در
کارشناسان رسمی کانون مربوط به پیشنهاد
دادسرای انتظامی از بین کارشناسان رسمی
این قانون توسط کارشناسان عضو سایر نظامهای
کانون مربوط به پیشنهاد دادستان و تأیید هیأت دادستان و تأیید هیأت مدیره آن کانون به تعداد
حرفهای یا کارکنان دستگاه اجرایی وجود دارد
مدیره آن کانون به تعداد الزم تعیین می شوند  .الزم تعیین می شوند  .دادسرای انتظامی پس از
مرجع رسیدگی به تخلفات آنان تصریح شد.
رسیدگی به شکایات ارجاعی در صورتی که
دادسرای انتظامی پس از رسیدگی به شکایات
عقیده بر تخلف داشته باشد  ،کیفرخواست صادر
ارجاعی در صورتی که عقیده بر تخلف داشته
باشد  ،کیفرخواست صادر و در غیر این صورت و در غیر این صورت قرار منع تعقیب خواهد داد
قرار منع تعقیب خواهد داد  .قرار منع تعقیب
.كیفر خواست باید مستدل و با ذكر عنوان
ظرف سی روز از تاریخ ابالغ از طرف شاکی یا
تخلف و مستند به قانون باشد .قرار منع
رئیس هیأت مدیره هر کانون قابل اعتراض در
تعقیب ظرف سی روز از تاریخ ابالغ از طرف
دادگاه انتظامی کانون مربوطه می باشد و
شاکی یا رئیس هیأت مدیره هر کانون قابل
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چنانچه دادگاه انتظامی مزبور قرار منع تعقیب را اعتراض در دادگاه انتظامی کانون مربوطه می
باشد و چنانچه دادگاه انتظامی مزبور قرار منع
صحیح ندانست  ،به موضوع رسیدگی و حکم
تعقیب را صحیح ندانست  ،به موضوع رسیدگی و
مقتضی صادر می کند .
حکم مقتضی صادر می کند  .ابالغ الکترونیکی
دادسرا و دادگاه انتظامی كه به آخرین
نشانی مندرج در پرونده كارشناسان صورت
می گیرد معتبر است.
تبصره -1تخلفات كارشناس غیر رسمی
متخلف در مرجع انتظامی ذیصالح و متبوع
آنها رسیدگی می شود.
تبصره -2مرجع رسیدگی به تخلفات
انتظامی كارشناسان سازمان هایی كه
سازمان وفق قانون مکلف به اعالم نظر
كارشناسی می باشند مانند سازمان
تشخیص هویت وپلیس بین الملل یا پزشکی
قانونی ،مرجع رسیدگی به تخلفات كاركنان
آن سازمان است.

تبصر مرجع تعقیب تخلفات انتظامی اعضای هیأت

تبصره  - 3مرجع تعقیب تخلفات انتظامی اعضای برای جلوگیری از دعاوی انتظامی واهی یا غیرمهم،
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ویرایش اول – غیر قابل استناد

ه

مدیره و دادستان و بازرسان کانون استانها ،
دادسرای انتظامی قضات می باشد .

22

هرگاه تخلف کارشناس رسمی عنوان یکی از
جرائم مندرج در قوانین را داشته باشد ،
دادسرای انتظامی کانون مربوط مکلف است
مراتب را برای رسیدگی به جنبه جزائی آن در
اسرع وقت به مراجع قضائی صالح اعالم دارد و
چنانچه عالوه بر جرائم مزبور تخلف انتظامی
داشته باشد  ،مطابق این قانون و آیین نامه های
آن به تخلف انتظامی رسیدگی و اقدام الزم
معمول دارد  .تصمیم مراجع قضائی مزبور مانع
اجرای مجازاتهای انتظامی کارشناسان رسمی
نخواهد بود .

هیأت مدیره و دادستان و بازرسان کانون استانها  ،مرور زمان انتظامی که قبالً درماده  78آییننامه
اجرایی این قانون پذیرفته شده و توسط دیوان
دادسرای انتظامی قضات می باشد .تخلفات
انتظامی تا درجه  3پس از انقضای سه سال عدالت اداری ابطال شده بود در این ماده آورده شد.
و باالتر از آن پس از گذشت  5سال چنانچه
مورد تعقیب قرار نگرفته باشند یا از تاریخ
آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انتقضای
این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی
نگردیده باشد ،قابل رسیدگی نیست و
حسب مورد دادستان یا دادگاه انتظامی قرار
موقوفی تعقیب صادر می كند.
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23

مرجع رسیدگی به تخلفات انتظامی کلیه
مرجع رسیدگی به تخلفات انتظامی کلیه
کارشناسان هر استان  ،دادگاه انتظامی مربوطه کارشناسان هر استان  ،دادگاه انتظامی مربوطه
می باشد  .اعضای دادگاه به شرح زیر برای مدت می باشد  .اعضای دادگاه به شرح زیر برای مدت
چهار سال انتخاب می گردند :
چهار سال انتخاب می گردند :
 - 1یك نفر حقوقدان که حداقل ده سال سابقه
کار داشته باشد به انتخاب رئیس قوه قضائیه .

حقوقدان به قاضی تغییر و مدت سابقه کاهش یافت
ودر عوض اختیار وی در انشاء رای تقویت شد.

 - 1یك نفر قاضی که حداقل  5سال سابقه کار
داشته باشد به انتخاب رئیس قوه قضائیه .

 - 2رئیس هیأت مدیره کانون مربوطه یا یکی از  - 2رئیس هیأت مدیره کانون مربوطه یا یکی از
اعضای هیأت مدیره به انتخاب رئیس کانون .
اعضای هیأت مدیره به انتخاب رئیس کانون .
 - 3یك نفر کارشناس رسمی در رشته مربوط
به انتخاب رئیس کانون مربوطه .

تبصر ریاست دادگاه با عضو حقوقدان خواهد بود .
ه1

 - 3یك نفر کارشناس رسمی در رشته مربوط به
انتخاب رئیس کانون مربوطه .

ریاست دادگاه با عضو قاضی خواهد بود .

تبصر چنانچه نیاز به شعبه یا شعب دیگر دادگاه باشد
ه  2با درخواست کانون مربوطه و تصویب رئیس قوه
قضائیه تشکیل خواهد شد  .ارجاع پرونده به
شعبه یا شعب به عهده رئیس شعبه اول خواهد
بود
تبصر تصمیمات اتخاذ شده از سوی دادگاه انتظامی با

رای دادگاه توسط قاضی انشاء می شود و
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ه3

اکثریت آراء معتبر و انشای رأی توسط یکی از
اعضاء اکثریت و ابالغ آن توسط رئیس دادگاه
صورت خواهد گرفت

نظر دیگر اعضاء مشورتی است .در صورتی

غیرقضایی صادر شود.

كه شکایت از مرجع قضایی ارسال شده یک
نسخه به همان مرجع ابالغ میشود.

تبصر تصمیمات دادگاه انتظامی از جانب هیأت مدیره
ه  4کانون مربوطه و از طرف محکوم علیه ظرف یك تعقیب یا مجازات انتظامی درجه  3قطعی
ماه پس از ابالغ قابل تجدیدنظر خواهی است  .ودر صورت محکومیت كارشناس به مجازات
تصمیمات دادگاه انتظامی دایر بر منع

برای جلوگیری از اتالف وقت رسیدگی انتظامی
غیرمهم و دقت در تخلفات انتظامی مهم
محکومیتهای انتظامی مهم قابل اعتراض شد.

انتظامی درجه  4به باال از جانب هیأت مدیره
کانون مربوطه و از طرف محکوم علیه ظرف یك
ماه پس از ابالغ قابل تجدیدنظر خواهی است .

تبصر تصمیمات دادگاه انتظامی و دادسراهای انتظامی تصمیمات دادگاه انتظامی و دادسراهای انتظامی
در مورد کارشناسان رسمی به وسیله پست
ه  5در مورد کارشناسان رسمی به وسیله پست
سفارشی به نشانی مندرج در پرونده عضویت
سفارشی به نشانی مندرج در پرونده عضویت
کانون ابالغ می شود و هرگاه کارشناس رسمی کانون ابالغ می شود و هرگاه کارشناس رسمی
تغییر نشانی خود را کتباً اعالم ننموده باشد
تغییر نشانی خود را کتب ًا اعالم ننموده باشد
آخرین نشانی موجود در پرونده معتبر خواهد بود
آخرین نشانی موجود در پرونده معتبر خواهد
بود .
.ابالغ الکترونیکی به نشانی اعالم شده
همین اعتبار را دارد.
تبصر موارد رد اعضای دادگاه انتظامی همان موارد رد
37
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ه6

دادرسان می باشد  ،در صورت وجود جهات رد
فرد دیگری به ترتیب گفته شده در همین ماده
تعیین خواهد شد .

تبصر هرگاه رسیدگی به شکایت انتظامی در امور
ه  7کارشناسی مستلزم انجام کارشناسی مجدد
توسط سایر اعضای کانون کارشناسان رسمی
باشد  ،پرداخت دستمزد کارشناسی طبق تعرفه
قانونی به عهده شاکی می باشد .

با توجه به ضرورت عدم تحمیل هزینه ،شاکی
هرگاه رسیدگی به شکایت انتظامی در امور
کارشناسی مستلزم انجام کارشناسی مجدد توسط انتظامی ذیحق و رعایت اصل عدالت و هماهنگ با
سایر قواین دادرسی پرداخت هزینه کارشناسی در
سایر اعضای کانون کارشناسان رسمی باشد ،
پرداخت دستمزد کارشناسی طبق تعرفه قانونی صورت محکومیت کارشناس به تخلف اعالم شده ،در
نهایت به عهده او قرار گرفت.
به عهده شاکی می باشد  .در صورت
محکومیت كارشناس رسمی دادگستری،وی
ملزم به پرداخت هزینه كارشناسی به نفع
شاكی انتظامی می شود.

24

مرجع تجدیدنظر نسبت به آرای قابل تجدیدنظر مرجع تجدیدنظر نسبت به آرای قابل تجدیدنظر  ،به تناسب ماده  23همین الیحه ،ترکیب دادگاه
 ،دادگاه تجدیدنظر کارشناسان رسمی می باشد دادگاه تجدیدنظر کارشناسان رسمی می باشد که تجدیدنظر انتظامی تنظیم شد .با توجه به ترکیب
در تهران مستقر می گردد و اعضای آن به شرح دادگاه انتظامی ،بدوی و تجدیدنظر بعضی از تشکل-
که در تهران مستقر می گردد و اعضای آن به
های حرفهای دیگر و دستورالعمل ماده  27آییننامه
ذیل انتخاب می گردند :
شرح ذیل انتخاب می گردند :
اجرایی ماده  187برنامه سوم این مواد بازنگری شد.
الف  -یك نفر حقوقدان با ده سال سابقه کار به الف  -یك نفر قاضی با ده سال سابقه کار به
انتخاب رئیس قوه قضائیه .
انتخاب رئیس قوه قضائیه به عنوان رییس
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ب  -رئیس شورای عالی کارشناسان یا نماینده
وی .
ج  -یك نفر کارشناس در رشته مربوطه به
انتخاب شورای عالی کارشناسان

دادگاه
ب  -رئیس شورای عالی کارشناسان یا نماینده
وی .
ج  -یك نفر کارشناس در رشته مربوطه به
انتخاب شورای عالی کارشناسان
رای دادگاه تجدید نظرتوسط قاضی انشاء
می شود و نظر دیگر اعضاء مشورتی است

25

هرگاه رئیس قوه قضائیه یا وزیر دادگستری و یا
سه نفر از اعضای هیأت مدیره هر کانون استان (
در مورد کارشناسان کانون مربوطه ) از سوء
رفتار و یا اعمال منافی با شؤون و حیثیت
کارشناسی کارشناسان رسمی اطالع حاصل
کنند  ،می توانند با ارائه ادله خود از دادگاه
انتظامی تعلیق موقت او را تا صدور حکم قطعی
بخواهند در این صورت دادگاه مزبور خارج از
نوبت این درخواست را رسیدگی و مستند به
دالیل ابرازی  ،رأی مقتضی صادر می کند .
دادسرای انتظامی کانون مربوطه مکلف است
39
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ظرف مدت سه ماه از تاریخ وصول حکم تعلیق
موقت  ،نسبت به اتهامات وارده به کارشناسان
مذکور رسیدگی و پرونده را جهت صدور رأی به
دادگاه انتظامی ارسال دارد .
تبصره  -مرجع رسیدگی به تجدید نظر خواهی
همان مرجع معین شده در ماده (  ) 24این
قانون برای تجدیدنظر می باشد

تخلفات و مجازاتهای انتظامی به قرار ذیل است تخلفات و مجازاتهای انتظامی به قرار ذیل است :

26
:

الف  -تخلفات :
 - 1عدم حضور در مراجع صالحه در وقت مقرر
بدون عذر موجه .

الف  -تخلفات :
 – 1بی نظمی و تاخیرمکرر برای حضور یا
اعالم نظر در مراجع صالح
-2تخلف از مفاد سوگند در غیر موارد

 - 2توسل به معاذیری که خالف بودن آنها بعداً
ثابت شود .
 - 3مسامحه و سهل انگاری در اظهارنظر ،
هرچند مؤثر در تصمیمات مراجع صالحیتدار

مصرح در سایر بندهای تخلفات
-3عدم اعالم عدم فعالیت یا تودیع پروانه یا

 )1اهمیت برخی تخلفات بیشتر استولی در قانون در
ردیف باالتر آورده شده بود که با جابجایی برخی
بندها از تخلفات سبكتر به تخلفات سنگینتر
شمارهگذاری شده است.
 )2عدم حضور در دادگاه که موجب اطاله دادرسی
است تخلف مهمی است که جابجا شد ( شماره )7
 )4بندهای  1،2،3با توجه به تخلفات وکال و سایر
کارشناسان افزوده شد

اخذ مرخصی پیش از ارجاع امور كارشناسی  )4نظریه ناقص ،غیرمستدل در تخلفات نبود افزوده
شد.
به كانون مربوط
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باشد یا نباشد .
 - 4تسلیم اسناد و مدارك به اشخاصی که
قانوناً حق دریافت آن را ندارند و یا امتناع از
تسلیم آنها به اشخاصی که حق دریافت دارند .

 -4توسل به معاذیرقانونی که خالف بودن آنها
بعداً ثابت شود .
-5اعالم نظر ناقص و یا غیر مستدل
-6نداشتن بایگانی منظم و و عدم نگهداری

 - 5سوء رفتار و اعمال خالف شؤونات شغلی .

و ثبت نظریه های اعالمی تا 5سال

 - 6نقض قوانین و مقررات در اظهارنظر
کارشناسی .

 -7عدم حضور در مراجع صالح در وقت

 - 7انجام کارشناسی و اظهارنظر با وجود جهات
رد قانونی .
 - 8انجام کارشناسی و اظهارنظر در اموری که
خارج از صالحیت کارشناس است .

مقرر بدون عذر موجه .
 -8نقض اصل بی طرفی و تبانی با یکی از
طرفین دعوا یا شخص ثالث در مقدمات
صدور نظر كارشناسی مانند حضور در محل
-9عدم اقدام یا اقدام ناقص در موارد

 - 9انجام کارشناسی و اظهارنظر برخالف واقع و كارشناسی معاضدتی
تبانی .
-10اعالم نظرات متناقض و یا متعدد در یک
 - 10انجام کارشناسی و اظهارنظر با پروانه ای موضوع و در یک پرونده قضایی
که اعتبار آن منقضی شده باشد .
-11اعالم نظر كارشناسی با اختالف فاحش و
 - 11افشاء اسرار و اسناد محرمانه .
بدون دلیل موجه در مقایسه با نظر سایر
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 )5گاه اصل بیطرفی نقض میشود ولی نظریه
خالف واقع نیست مثل اینکه با یکی از اصحاب
دعوی همراهی و همفکری شود.
 )6تکلیف کارشناس معاضدتی ،داشتن بایگانی در
قانون وجود دارد ولی عدم انجام آن ضمانت اجرا
نداشت که افزوده شد ( 9و )6
 )7ماده  33قانون یعنی عدم کارشناسی در برابر
دستگاه محل خدمت فاقد ضمنانت اجرا بود افزوده
شد ( بند)16
 )8برخی کارشناسان در هیأتهای کارشناسی به نظر
سایر همکاران اعتماد میکنند و رأساً تحقیق یا
مطالعه یا کارشناسی نمیکنند ،این امر در تخلفات
آورده شد.
)9تعداد تخلفات از  13بند به  24بند افزایش یافت
که این امر ناشی از مشاهدات و رویه های موجود
مراجع قضایی و انتظامی است.
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 - 12اخذ وجه یا مال یا قبول خدمت مازاد بر
تعرفه دستمزد و هزینه مقرر در قوانین یا
دستورات مراجع صالحیتدار .
 - 13انجام کارشناسی و اظهارنظر در زمان
تعلیق  ،محرومیت از حقوق اجتماعی و یا اثبات
فقد شرایط موضوع ماده (  ) 15این قانون .

كارشناسان یا واقعیت موجود
-12تسلیم اسناد و مدارك به اشخاصی که قانون ًا
حق دریافت آن را ندارند و یا امتناع از تسلیم آنها
به اشخاصی که حق دریافت دارند .
 - 13سوء رفتار و اعمال خالف شؤونات شغلی
موضوع تکالیف حرفه ای كارشناسان.
 -14نقض قوانین و مقررات در اظهارنظر
کارشناسی
 -15انجام کارشناسی و اظهارنظر با وجود جهات
رد قانونی .
-16انجام كارشناسی در برابر دستگاهی یا
اداره یا كارفرمایی كه كارشناس با آن رابطه
استخدامی یا قرارداد انجام وظیفه شغلی یا
كار دارد در حدود ماده  33همین قانون
 .-17انجام کارشناسی و اظهارنظر در اموری که
خارج از صالحیت کارشناس است .
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 -19انجام کارشناسی و اظهارنظر برخالف واقع.
 -20انجام کارشناسی و اظهارنظر با پروانه ای که
اعتبار آن منقضی شده باشد .
 -21افشاء اسرار و اسناد محرمانه .
 -22اعالم نظر و یا امضای نظریه كارشناسی
یا هیات كارشناسی بدون حضور یا رویت یا
معاینه یا تحقیق در موضوع مورد
كارشناسی
 -23اخذ وجه یا مال یا قبول خدمت مازاد بر
تعرفه دستمزد و هزینه مقرر در قوانین یا
دستورات مراجع صالحیتدار .
 - 24انجام کارشناسی و اظهارنظر در زمان
تعلیق  ،محرومیت از حقوق اجتماعی و یا اثبات
فقد شرایط موضوع ماده (  ) 15این قانون .
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در مجازاتهای انتظامی ،محرومیت از ارتقاء رتبه
ب  -مجازاتها به ترتیب درجه :
ب  -مجازاتها به ترتیب درجه :
افزوده شد که برخی از تخلفات که خیلی سنگین
 - 1توبیخ با درج در پرونده کارشناس در کانون  - 1توبیخ با درج در پرونده کارشناس در کانون  .نیست دارای ضمانت اجرا باشد.
.
 -2محرومیت از ارتقاء رتبه از سه ماه تا سه در برخی مجازاتهای انتظامی سایر نهادهای صنـفی
 - 2محدود کردن اختیارات فنی کارشناس
سال
که درجهبندی وجود دارد این نوع مجازات پیشبینی
رسمی برای مدت یك سال .
شده است.
 - 3محدود کردن اختیارات فنی کارشناس
 - 3محدودکردن اختیارات فنی کارشناس
رسمی برای مدت یك سال .
ماده  27مکرر این الیحه نیز موارد اعمال این
رسمی برای مدت سه سال .
مجازات تعیین کرده است.
 - 4محدودکردن اختیارات فنی کارشناس رسمی
 - 4محرومیت از اشتغال به امر کارشناسی
برای مدت سه سال .
رسمی از سه ماه تا یك سال .
 - 5محرومیت از اشتغال به امر کارشناسی
 - 5محرومیت از اشتغال به امر کارشناسی
رسمی از سه ماه تا یك سال .
رسمی از یك تا سه سال .
 - 6محرومیت از اشتغال به امر کارشناسی
 - 6محرومیت دائم از اشتغال به امر کارشناسی رسمی از یك تا سه سال .
رسمی .
 - 7محرومیت دائم از اشتغال به امر کارشناسی
رسمی
تبصر مرتکبین هر یك از تخلفات ردیفهای ( ( ، ) 1
ه  ) 2 1و (  ) 3حسب مورد به مجازات درجه یك
تا سه انتظامی محکوم می گردند .

 .مرتکبان هر یك از تخلفات ردیف های ( ( ، ) 1
)2و()3
(  ) 5 ( ، ) 4و (  ) 6حسب مورد به مجازات
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مرتکبین هر یك از تخلفات ردیفهای ( ( ، ) 4
 ) 5و (  ) 6حسب مورد به مجازات درجه سه تا
پنج انتظامی محکوم می گردند .
مرتکبین هر یك از تخلفات ردیفهای ( ( ، ) 7
 ) 11 ( ، ) 10 ( ، ) 9 ( ، ) 8و (  ) 12حسب
مورد به مجازات درجه پنج تا شش انتظامی
محکوم می گردند .
مرتکبین هر یك از تخلفات ردیف (  ) 13به
مجازات درجه شش انتظامی محکوم می گردند
.

درجه یك تا سه انتظامی محکوم می گردند .
مرتکبین هر یك از تخلفات ردیف های ( ( ، ) 7
، ) 12 ( ، ) 11 ( ) 10 ( ، ) 9 ( ، ) 8
(  ) 11 ( ، ) 14 ( ، )13و (  ) 12حسب مورد به
مجازات درجه سه تا پنج انتظامی محکوم می
گردند .مرتکبین هر یك از تخلفات ردیف های
 13تا  23حسب مورد به مجازات درجه پنج
تا هفت انتظامی محکوم می گردند .مرتکبان هر
یك از تخلفات ردیف (  ) 24به مجازات درجه
هفت انتظامی محکوم می گردند .

اعمال ارتکابی کارشناس  ،چنانچه عالوه بر تخلف مرجع انتظامی جایگزین دادگاه انتظامی شد که
شامل دادسرای انتظامی نیز باشد .
انتظامی  ،واجد وصف کیفری باشد  ،مرجع

تبصر اعمال ارتکابی کارشناس  ،چنانچه عالوه بر
تخلف انتظامی  ،واجد وصف کیفری باشد ،
ه2
دادگاه انتظامی مکلف است پرونده امر را عیناً به انتظامی مکلف است عالوه بر تعقیب انتظامی
مرجع قضایی صالحیتدار ارسال نماید .
پرونده امر را به مرجع قضایی صالحیتدار ارسال
نماید .

تبصر هیأت مدیره هر کانون مکلف است از تمدید

هیأت مدیره هر کانون مکلف است از تمدید
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کلمه (عیناً) حذف شد که معلوم باشد ضمن
رسیدگی به جنبه انتظامی برای رسیدگی به جنبه
کیفری پرونده ارسال شود.
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ه3

پروانه کارشناسی رسمی کسانی که سه بار ظرف
پروانه کارشناسی رسمی کسانی که سه بار
سه سال به مجازاتهای انتظامی محکوم می شوند
ظرف سه سال به مجازاتهای انتظامی محکوم
می شوند خودداری کند  .این گونه کارشناسان خودداری کند  .این گونه کارشناسان رسمی می
رسمی می توانند پس از مدت دو سال از تاریخ توانند پس از مدت دو سال از تاریخ لغو پروانه
مجدداً تقاضای تمدید پروانه کارشناسی رسمی
لغو پروانه مجدداً تقاضای تمدید پروانه
کارشناسی رسمی نمایند  ،مگر اینکه به مجازات نمایند  ،مگر اینکه به مجازات انتظامی محرومیت
دائم یا موقت از اشتغال به امر کارشناسی رسمی
انتظامی محرومیت دائم یا موقت از اشتغال به
محکوم شده باشند .
امر کارشناسی رسمی محکوم شده باشند .

برای اینکه انجام تخلفات مهم توسط خبرگان فاقد
تبصره  -4ارتکاب هر یک از تخلفات
انتظامی كه انجام آن توسط خبرگان موضوعا ضمانت اجرا نباشد پیشبینی شد اگر تخلفاتی که
منتفی نیست موجب ممنوعیت وی از انجام اهمیت بیشتری دارد و به تکالیف صنفی کارشناسان
امور كارشناسی نزد دیگر مراجع قضایی یا مربوط نیست منجر به سبب صالحیت و محرومیت
ادارات دولتی می شود(.مرجع احراز و اعمال از اعالم نظریه توسط خبره شود.
این مجازات؟).
ماده الحاقی  26مکرر -مرجع قضایی در
صورت صدور كیفر خواست علیه كارشناس
رسمی دادگستری باید رونوشت آن را به
كانون استانی مربوط بفرستد و از طرف
كانون به دادگاه انتظامی كارشناسان ارجاع
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این ماده با الهام از ماده  87آییننامه قانون استقالل
کانون وکال مصوب  1334تنظیم شده است طبیعی
است که کارشناسی که در مظنه ارتکاب جرم قرار
میگیرد و بطور موقت باید از انجام امور کارشناسی
معاف باشد تا اگر وثاقت او مخدوش شد نظریه
کارشناسی او غیرمعتبر و موجب تضییع حق اصحاب
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می شود و در صورتی كه كیفر خواست
متضمن ارتکاب یکی از جرایم موجب حد یا
قصاص یا اعدام یا حبس ابد یا كالهبرداری
یا خیانت در امانت یا سرقت یا رشاءیا جرائم
عمدی موجب حبس درجه پنج توسط
كارشناس باشد حکم تعلیق او را تا صدور
حکم قطعی صادر می نماید و حکم مزبور
موقتاً قابل اجرا است و مفاد آن به دادگاهها
ابالغ می شود .درصورت محکومیت قطعی
كارشناس به این جرایم دادگاه انتظامی وی
را به محرومیت دائم از كارشناسی رسمی
محکوم می شود این محکومیت ،به مراجع
قضایی ابالغ می شود و در سامانه درج می
شود .در صورتی كه كیفر خواست متضمن
سایر جرایم عمدی باشد اگر این جرایم
منافی شوون حرفه ای كارشناس باشد
دادگاه انتظامی كارشناس را تا صدور حکم
قطعی تعلیق می كند .در صورت محکومیت
قطعی كارشناس به این جرایم ،دادگاه
انتظامی كارشناس را به یکی از مجازاتهای

47

دعوی نباشد.
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انتظامی درجه  4تا  7محکوم می كند.
27

هیأت مدیره هر کانون در صورت احراز زوال
وثاقت و شرایط مذکور در بندهای ( الف  ،ب ،
ج  ،د  ،هـ ) ماده (  ) 15این قانون در مورد
کارشناس رسمی  ،به طور موقت از تمدید
پروانه خودداری می کند و سریعاً موضوع را به
دادگاه انتظامی کانون مربوطه اعالم می نماید .
مرجع مذکور مکلف است ظرف حداکثر سه ماه
از تاریخ وصول نسبت به موضوع اتخاذ تصمیم
کند و نظر نهائی را به هیأت مدیره کانون
مربوط ارجاع دهنده اعالم نماید .

هیأت مدیره هر کانون در صورت احراز زوال
وثاقت و شرایط مذکور در بندهای ( الف  ،ب  ،ج
 ،د  ،هـ ) ماده (  ) 15این قانون در مورد
کارشناس رسمی  ،به طور موقت از تمدید پروانه
خودداری می کند و سریعاً موضوع را به دادگاه
انتظامی کانون مربوطه اعالم می نماید .
مرجع مذکور مکلف است ظرف حداکثر سه ماه از
تاریخ وصول نسبت به موضوع اتخاذ تصمیم کند
و نظر نهائی را به هیأت مدیره کانون مربوط
ارجاع دهنده اعالم نماید .

ماده  27مکرر -هیات مدیره كانون مکلف
است عالوه بر موارد مندرج در دو ماده قبل
از ارتقاء رتبه كارشناسی كه در مدت یک
سال قبل ازدرخواست دارای محکومیت
انتظامی درجه سه و باالتر است ولو دارای
شرایط علمی و تجربی ارتقاء می باشند،
خودداری كند.
48

همانطور که کانون در اثر تردید در صالحیتهای
عمومی ( ماده قبل) پروانه را تمدید نمیکند الزم
است ارتقاء رتبه کارشناسان دارای تخلفات مهم نیز
محدود شود.
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28

رئیس هیأت مدیره هر کانون مسؤول اجرای
احکام قطعی دادگاه انتظامی و دادگاه تجدیدنظر
کارشناسان در مورد کارشناسان متخلف می
باشد .

29

دستمزد کارشناسی رسمی طبق تعرفه ای است دستمزد کارشناسی رسمی دادگستری طبق
که با پیشنهاد شورای عالی کارشناسان به
تعرفه ای است که با پیشنهاد شورای عالی
تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید و هر دو کارشناسان به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد
سال یك بار قابل تجدیدنظر می باشد  .قضات
رسید و هر دو سال یك بار قابل تجدیدنظر می
دادگاهها در مورد دستمزد کارشناسی مطابق
باشد .دستمزد دیگر كارشناسان كه به
ماده (  ) 264قانون آیین دادرسی دادگاههای
موجب قانون در اموركارشناسی در نزد
عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب  . 1379مراجع دولتی یا قضایی مجاز هستند یا
 21 . 1اقدام خواهند کرد .
خبرگان محلی حسب مورد برابر این تعرفه
یا كمتر از آن می باشد .قضات دادگاهها در
مورد دستمزد کارشناسی مطابق ماده ( ) 264
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب
در امور مدنی مصوب  21 . 1 . 1379اقدام
خواهند کرد .
تبصره  -دادگاهها طبق تعرفه مذكور حکم
به پرداخت حق الزحمه می دهد ولی با توجه
49

 )1دستمزد کارشناسان رسمی باشد بیشتر از
خبرگان یا کارشناسان سایر نهادها باشد( .نه
برعکس)
 )2اگر قضات بیشتر از تعرفه تعیین دستمزد کردند
باید ضمن محکومیت محکومعلیه به پرداخت هزینه
کارشناسی بیشتر رأی بدهند ( نه برابر تعرفه)
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به كمیت و كیفیت و ارزش كار می تواند
دستمزد كارشناس را افزایش یا كاهش دهد.
میزان افزایش حداكثر تا نصف سقف تعیین
شده در تعرفه خواهد شد .در این صورت به
متقاضی كارشناسی تکلیف به پرداخت مابه
التفاوت می كند و در صورت مطالبه در حکم
صادره ،ضمن خسارات دادرسی محسوب
می شود.

تبصر ضوابط تعیین هزینه های خدمات کارشناسی به ضوابط تعیین هزینه های خدمات کارشناسی به
پیشنهاد شورای عالی کارشناسان و تصویب
پیشنهاد شورای عالی کارشناسان و تصویب
ه
رئیس قوه قضائیه مشخص خواهد شد و پرداخت
رئیس قوه قضائیه مشخص خواهد شد و
پرداخت آن برعهده متقاضی است .
آن برعهده متقاضی است مگر در حدود ماده
 19مکرر.
30

هزینه های مربوط به هر کانون از محلهای زیر
تأمین می گردد

هزینه های مربوط به هر کانون از محلهای زیر
تأمین می گردد :

الف  -حق عضویت و حق صدور یا تمدید پروانه الف  -حق عضویت و حق صدور یا تمدید پروانه
کارشناسی رسمی هر دو سال یك بار قابل
کارشناسی رسمی هر دو سال یك بار قابل
تجدیدنظر است .
تجدیدنظر است .

50

پرداخت هزینه کارشناسی برای کارشناس
معاضدتیدر حدود ماده  19و کارشناسی به دستور
دادگاه به عهده متقاضی نیست و از بیتالمال
پرداخت میشود.
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ب  -پنج درصد (  ) %5از حق الزحمه
کارشناسان رسمی .

ب  -پنج درصد (  ) %5از حق الزحمه
کارشناسان رسمی .

ج  -وجوهی که برای موارد خاص به تصویب
مجمع عمومی از کارشناسان رسمی و یا
متقاضیان کارشناسی رسمی اخذ خواهد شد .

ج  -وجوهی که برای موارد خاص به تصویب
مجمع عمومی از کارشناسان رسمی و یا
متقاضیان کارشناسی رسمی اخذ خواهد شد .

.

پرداخت حق حضور اعضای غیر کارشناس در

تبصر پرداخت حق حضور اعضای غیر کارشناس در
ه  -هیأت انتظامی و کمیسیونها و سایر مخارج
هیأت انتظامی ،هیات تشخیص ماده
مربوط برعهده شورای عالی کارشناسان است که ،15کمیسیونها و سایر مخارج مربوط برعهده
به نسبت از کانونها اخذ خواهد نمود
شورای عالی کارشناسان است که به نسبت از
کانونها اخذ خواهد نمود.
31

کلیه مراجع قضائی و انتظامی  ،وزارتخانه ها ،
سازمانها  ،مؤسسات  ،شرکتها  ،بانکها ،
شهرداریها  ،بنیادها  ،نهادهای انقالب اسالمی و
اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی و
سایر مراجع عمومی و دولتی که شمول قانون
بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام است
موظف هستند مبلغ بند ( ب ) ماده (  ) 30این
قانون را از دستمزد کارشناسان رسمی کسر و به
51

حقالزحمه اعضای هیأت تشخیص در این ماده
افزوده شد.
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حساب کانون مربوط واریز نمایند  .همچنین
مکلف می باشند مالیات متعلقه را نیز با رعایت
قوانین مالیاتی کسر و به حساب خزانه داری کل
واریز کنند .
32

در مواردی که هیأت مدیره هر کانون استان ،
تجدیدنظر در صالحیت فنی کارشناس رسمی را
ضروری تشخیص دهد پیشنهاد خود را با دالیل
مربوط به شورای عالی کارشناسان ارائه خواهد
نمود  .شورای عالی با کسب نظر مشورتی از
کمیسیون تشخیص صالحیت علمی و فنی
رشته مربوط تصمیم نهائی را در خصوص
موضوع اتخاذ می نماید  .هیأت مدیره هر کانون
پس از دریافت تصمیم شورای عالی مبنی بر
موافقت با محدود کردن صالحیت فنی
کارشناس رسمی  ،تصمیم یاد شده را به مورد
اجرا می گذارد  .اعاده صالحیت کارشناس
رسمی منوط به شرکت و موفقیت در کالسهای
بازآموزی یا کالسهای مشابه مورد تأیید کانون
مربوط و با موافقت شورای عالی کارشناسان
خواهد بود .

33

کارشناسانی که مستخدم شاغل دولت یا
مؤسسات دولتی یا شرکتهای دولتی و وابسته به
52
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دولت یا شهرداریها یا سایر نهادهای عمومی غیر
دولتی و یا سایر شرکتهای دولتی که شمول
قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام
است  ،می باشند  ،نمی توانند در دعاوی و سایر
امور مستلزم امر کارشناسی رسمی که مربوط به
دستگاه متبوع آنهاست به عنوان کارشناس
رسمی مداخله و اظهارنظر کنند مگر اینکه در
آن رشته کارشناس رسمی دیگری وجود نداشته
و یا مرضی الطرفین باشند یا آنکه کارمند
مذکور طبق مقررات مربوط به آن دستگاه قانوناً
ملزم به اظهار نظر باشد  .هیچ کدام از مراجع
قضائی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد و
امالك نمی توانند امر کارشناسی رسمی را به
کارشناسانی که کارمند شاغل قضائی یا اداری
دادگستری یا ثبت اسناد و امالك می باشند
ارجاع کنند مگر اینکه در آن رشته جز قاضی و
یا کارمند شاغل  ،کارشناس دیگری وجود
نداشته باشد .
34

مقررات تبصره الحاقی به بند (  ) 24ماده ( 55
) قانون شهرداریها  -مصوب  - 5 . 4 . 1352و
اصالحات بعدی در مورد کارشناسان رسمی و
مترجمان رسمی دادگستری نیز جاری است .
53
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35

در صورت فوت و یا حجر کارشناس رسمی و یا
محرومیت دائم از کارشناسی رسمی  ،با اعالم
ذی نفع  ،نماینده کانون مربوط به اتفاق نماینده
مرجع قضائی محل ضمن تنظیم صورتجلسه
الزم برگها و اسناد راجع به امور کارشناسی را
جمع کرده در کانون  ،بایگانی می نماید و در
صورتی که بین آنها اشیاء یا اسنادی  ،با ارائه
دالیل کافی توسط مدعی  ،متعلق به اشخاص
باشد به صاحبان آنها رد می کند

36

در هر یك از رشته های کارشناسی که
اظهارنظر کارشناس رسمی نسبت به موضوع
ارجاع شده لزوماً محتاج به کسب اطالعاتی
است که تنها در اختیار وزارتخانه ها  ،مؤسسات
دولتی  ،شرکتهای دولتی و وابسته به دولت ،
نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر شرکتهای
دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام
یا ذکر صریح نام است  ،می باشد  ،کارشناس
مذکور مکلف به مراجعه به دستگاه یا
دستگاههای ذی ربط بوده و دستگاه یا
دستگاههای یاد شده نیز موظف به در اختیار
گذاشتن اطالعات مورد نیاز برای اظهارنظر
کارشناسی رسمی می باشند
54
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تبصر اطالعات طبقه بندی شده و غیرقابل انتشار
دستگاههای مورد اشاره در این ماده از حکم
ه
مذکور مستثنی می باشد و طبق مقررات قانون
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در
امور مدنی مصوب  21 . 1 . 1379در اختیار
کارشناس ذی ربط قرار خواهد گرفت .
کارشناس مزبور تنها این اطالعات را در حیطه
وظایف و مسؤولیتهای خود در رابطه با امر
ارجاع شده اعمال خواهد کرد و به کارگیری و
یا افشای آن در غیر مورد مذکور ممنوع است
در غیر این صورت مشمول قانون مجازات انتشار
و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی  -مصوب
 - 29 . 11 . 1353در قسمتهای ذی ربط آن
خواهد بود
37

هرگاه کارشناس رسمی با سوء نیت ضمن اظهار هرگاه کارشناس رسمی با سوء نیت ضمن اظهار
عقیده در امر کارشناسی برخالف واقع چیزی
عقیده در امر کارشناسی برخالف واقع چیزی
بنویسد و یا در اظهار عقیده کتبی خود راجع به بنویسد و یا در اظهار عقیده کتبی خود تمام
امر کیفری و یا حقوقی تمام ماوقع را ذکر نکند ماوقع را ذکر نکند و یا برخالف واقع چیزی ذکر
و یا برخالف واقع چیزی ذکر کرده باشد جاعل کرده باشد یا در چیزی که برای آزمایش در
در اسناد رسمی محسوب می گردد و همچنین دسترس او گذاشته شده با سوء نیت تغییر بدهد
جاعل در اسناد رسمی محسوب می گردد به
هرگاه کارشناس رسمی در چیزی که برای
آزمایش در دسترس او گذاشته شده با سوء نیت مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اسالمی محکوم
55

این ماده با توجه به احکام الیحه تعزیرات و با اصالح
عبارتی و امکان جبران خسارت ناشی از اشتباه و
تقصیر بازنگری شد.
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تغییر بدهد به مجازاتهای مقرر در قانون مجازات می شود و اگر گزارش خالف واقع و اقدامات
کارشناس رسمی در حکم دادگاه مؤثر واقع شده
اسالمی محکوم می شود و اگر گزارش خالف
واقع و اقدامات کارشناس رسمی در حکم دادگاه باشد یا موجب ضررو زیان اشخاص حقیقی یا
مؤثر واقع شده باشد کارشناس مذکور به
حقوقی شود کارشناس مذكورعالوه
حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد برمحکومیت به جبران خسارات وارد شده
 .حکم یاد شده در مورد خبرگان محلی نیز الزم به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد
الرعایه می باشد .
شد  .حکم یاد شده در مورد خبرگان محلی نیز
الزم الرعایه می باشد
38

صدور پروانه برای کارشناسان رسمی فقط برای
یك رشته کارشناسی مجاز است .

39

کلیه کانونهای موجود مکلفند حداکثر ظرف سه
ماه از زمان الزم االجراء شدن این قانون وضعیت
خود را با مقررات این قانون تطبیق دهند

40

آیین نامه اجرائی این قانون ظرف سه ماه از
تاریخ تصویب توسط وزیر دادگستری تهیه و به
تصویب هیأت وزیران خواهد رسید

آیین نامه اجرائی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ با توجه به اینکه وابستگان دادگستری ،در دادرسی
قضایی نقش مؤثری دارند ،تصویب آییننامه آن به
تصویب توسط وزیر دادگستری تهیه و به
قوه قضاییه سپرده شد.
تصویب رییس قوه قضاییه می رسد.
/ی383
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