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 .کلیه حقوق این جزوه برای  مجتمع فنی و تخصصی مهندسین البرز محفوظ می باشد

 مواد امتحانی مشترکجزوه 

  امتحانی کارشناسی رسمی دادگستریکلیه رشته های برای  
 5صفحه................................................................01/60/0310دادگستری مصوب  رسمی کارشناسان کانون قانون*

 01صفحه..................................06/65/0315دادگستری مصوب  رسمی کارشناسان کانون قانون اجرایی نامهآیین*

 50صفحه...............................................بعدی اصالحات با 07/60/0379 مصوب توسعه سوم برنامه قانون 017 ماده*

 50صفحه..ضاییهق قوه رییس 51/00/0397 مصوب اقتصادی توسعه سوم برنامه قانون 017 ماده اجرایی نامهآیین*

 36صفحه........................................................مدنی...................................... دادرسی آیین بخشهای مرتبط از قانون*

 10صفحه..............................کیفری.............................................................. دادرسی آیین مرتبط از قانونبخشهایی *

 19صفحه...................نمونه سواالت حقوقی برگرفته از کتاب راهنمای تشریحی آزمونهای کارشناس رسمی...........*

 آزمون کارشناس رسمی دادگستریویژه آمادگی 

 ))مجتمع مهندسین البرز((

 گروه آموزشی دکتر حاجی محمدی
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 81/18/8818مصوب  دادگستری رسمی کارشناسان کانون قانون

 نونكا» عنوان به گردندمي تشكيل قانون اين مطابق كه مراكزاستانها در دادگستري رسمي كارشناسان هايكانون ـ 0 ماده

 .باشندمي سياسي غير و غيرانتفاعي غيردولتي، مستقل حقوقي شخصيت داراي و شوندمي شناخته «استان

 رد كه وقتي تا و گرددمي تشكيل مقيم رسمي كارشناس نفر سي حداقل وجود با استانها مراكز در استان كانون ـ 5 ماده

 .بود خواهند اناست آن به كانون تريننزديك عضو استان آن رسمي كارشناسان است، نگرديده تشكيل مستقل كانون مركزاستاني

 عضو اسانكارشن تعداد تناسب به كشور كل كارشناسان انتخاب به عضو نفر هيجده از متشكل كارشناسان عالي شوراي ـ 3 ماده

 باشندو قانون اين( 51) ماده موضوع شرايط داراي بايد كارشناسان عالي شوراي اعضاي. گرددمي تشكيل تهران در كانون هر

 .بود خواهد قانون اين نامهآيين براساس آنان انتخاب نحوه

 .است بالمانع ديگر دوره يك براي مجدد انتخاب و باشدمي چهارسـال كارشناسان عالي شوراي در عضويت مـدت ـ 0 تبصره

 فركارپرداز،ن يك دار،خزانه نفر يك رئيس، نايب نفر يك رئيس، عنوانبه نفر يك خود بين از ماده اين موضوع منتخبينـ  5 تبصره

 .نمايندميانتخاب آراء اكثريت با بازرس نفر دو و منشي نفر دو

 .باشندمي مقرر وظائف دارعهده كماكان جديد اعضاي انتخاب تا مذكور شوراي

 : است زير شرح به كانون هر اهداف ـ 1 ماده

 جـهت در تالش و كارشناسي خدمات ارائه منظور به متعهد و متـخصص نيروهاي جذب و تشكل براي الزم زمينه ايجاد - الف

 .مربوطه امور در عـدالت تعميم و تـأمين

 .عضو كارشناسان تجربي و علمي تعالي موجبات آوردن فراهم - ب

 .مقررات حدود در كارشناسي به مربوط كارهاي در عضو كارشناسان امور اداره و تنظيم - ج

 .كارشناسي امور جريان حسن از اطمينان حصول جهت عضو كارشناسان رفتار و عمل نحوه بر مستمر نظارت - د

 شابهم مؤسسات با كارشناسان عالي شوراي طريق از عضو كارشناسان بـين فني و تخصصي اطالعات مبادله و ارتباط ايجاد - هـ

 .موضوعه مقررات رعايت با كشورها ساير در
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 :است زير شرح به كانون هر اركـان ـ 6 ماده

 عمومي؛ مجمع - الف

 مديره؛ هيأت - ب

 بازرسان؛ - ج

 .انتظامي دادگاه و دادسرا - د

 داراي آنان كارشناسي پروانه كه كانون آن عضو رسمي كارشناسان از كانون هر -العاده فوق و عادي -عمومي مجامع ـ 0 ماده

 :شوندمي تشكيل ذيل شرح به نباشند تعليق حال در و بوده اعتبار

 كارشناسان يك عالوهبه نصف حضور با و تشكيل مديره هيأت دعوت به سال هر اول ماه درسه ساالنه عادي عمومي مجمع - الف

 جلسه مديره، هيأت دعوت به نشود حاصـل مزبور نصاب اول جلسه در كه صورتي در. يافت خواهد رسميت كانون عضو رسمي

 جلسه در حاضر اعضـاي آراي اكثـريت با مجمـعتصميمات و يافت خواهد رسميت اعضاء سـوم يك حداقل حضـور با و تجديد

 .بود خواهد معتبر

 اعضاي بين از كه خواهدبود منشي دونفر و نفررئيس يك از مركـب ايرئيسههيأت داراي العادهقفو يا عادي عمومي مجمع -ب

 عنوان به نفر پنج آراء قرائت و رأي اخـذ در نظـارت براي. شوندمي تعيين شده ياد اعضاي توسط و مجمـع جلسـه در حاضر

 .شد خواهند انتخاب مجمع توسط مجمـع در حاضـراعضاي بيـن از نظارت هيأت

 مجمـع جلسـه مقـرر، موعد در عادي عمومي مجمع تشكيـل بـراي مديره هيـأت دعوت عدم صورت در ـ 0 تبصره

 رسمي كارشناسان پنجم يك يا و كانون در عضو رسمي كارشناسان دهم يك يا كانون هر بازرسان دعوت به العادهفوقعمومي

 .شد خواهد تشكيل ديگر كانونهاي در عضو

 نظارت،هيأت توسط انتخابات بر نظارت چگونگي العاده،فوق و عادي عمومي مجامع جلسات اداره و تشكيل نحوه ـ 5 تبصره

 .خواهدشد مشخص قانون اين اجرائي نامه آيين در انتظامي دادستان و بازرسان و مديره هيأت اعضاي انتخابات برگزاري شيوه

 :است قرارزير به كارشناسان عالي شوراي اختيارات و وظايف ـ 7 ماده

 آموزشي، هايدوره برگزاري سياستگذاري، طريق از كشور سراسر در كارشناسي خدمات سطح ارتقاء براي الزم اقدامات - الف

 شتهر به مربوط مقررات تدوين و كشور مناطق نياز براساس ساليانه آزمون برگزاري همچنين و انديشيهم گردهمائي، بازآموزي،

 .كارشناسي مختلف هايگروه و ها

 نقل و يجغرافياي عملي، صالحيت ارتقاء ضوابط نيز و كارشناسي متقاضيان فني و علمي صالحيت ضوابط و مقررات تدوين -ب

 .قانون اينمقررات برابر رسمي كارشناسان انتقال و

 .صخا كميسيونهاي ساير و فني و علمي مشورتي كميسيونهاي وظايف شرح و تشكيل به مربوط هاينظامنامه تدوين - ج

 .ذيربط مراجع به ارائه جهت كارشناسي الزحمهحق پيشنهاد و عضويت تعرفه تعيين - د

 .مقررات و ضوابط درمحدوده كانونها پيشنهادات رد يا تصويب و بررسي - هـ
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 .كانونها واستخدامي معامالتي مالي، هاينظامنامه تصويب و تدوين - و

 .كارشناسان امور در واحد رويه ارائه و استعالمات خصوص در اظهارنظر و كارشناسي هايروش و ضوابط در وبازنگري تدوين - ز

 .مربوطه مقررات رعايت با استاني انتخابات هايدرحوزه كانونها انتخابات انجام حسن بر نظارت - ح

 .ربطذي مراجع به آنان تخلفات اعالم و كانون هر اركان توسط مقررات اجراي بر نظارت - ط

 .قضائي و اجرايي قانونگذاري، قبيل از داخلي مجامع و الملليبين مجامع در شركت جهت نماينده تعيين - ي

 .كانون هر انتظامي دادستانهاي و رؤسا مديره، هيات اعضاي انتصاب احكام صدور - ک

 .مقررات و قوانين در مقرر وظايف ساير انجام - ل

 .باشدمي قانون اين اجرائي نامهآيين طبق تصميم اتخاذ و جلسات تشكيل نحوه ـ 0 تبصره

 .باشدمي االجراء الزم كشور هايكانون كليه براي قانون اين مقررات حدود در كارشناسان عالي شوراي تصميمات ـ 5 تبصره

 اي و وابسته كميسيونهاي به را خود اختيارات از قسمتي شرايط، به توجه با تواندمي كارشناسان عالي شوراي ـ 3 تبصره

 .نمايد تفويض مربوط استان مستقل هايكانون

 :است زيرشرح به عادي عمومي مجمع اختيارات و وظايف ـ 1 ماده

 .بازرسان گزارش استماع از پس آن درباره تصميم اتخاذ و كانون عملكرد ساليانه گزارش بررسي - الف

 .بازرسان گزارش ازاستماع پس كانون ساليانه مالي صورتهاي تصويب و بررسي - ب

 .مديره هيأت پيشنهاد به كانون آينده سال بودجه و برنامه و مشي خط تصويب و بررسي - ج

 لسهج دستور درمديره هيأت توسط كانون وظايف محدوده در كه پيشنهادي موارد ساير به نسبت تصميم اتخاذ و رسيدگي - د

 .گيرد قرار

 .مديره هيأت پيشنهاد به كانون براي اعتبار و وام اخذ تصويب - هـ

 عالي شوراي برايكانون هر مديره هيأت توسط عمومي، مجامع تصويب از پس ساالنه مالي هاي صورت و عملكرد گزارش - و

 .شد خواهد ارسال كارشناسان

 .كانون انتظامي دادستان و بازرسان و مديره هيأت اعضاي انتخاب - ز

 يرممكنغ معتنـابهي مـدت به را فعاليت ادامه كه العالجصعب بيماريهاي يا فوت يا شرايط سلب علت به كه مواردي در ـ تبصره

 ابنص حد به مديره هيأت اعضاي تعداد مورد حسب بازرسان، يا و دادستان يا مديره هيأت اعضاي از تعدادي استعفاي يا سازدمي

 و ترتيب به كه آمد خواهد عمل به انتخابات العادهفوق عمومي مجمع توسط بازرسان يا و دادستان وظايف انجام يا و نرسد الزم

 .گرددمي تشكيل بازرسان يا و مديره هيأت اعضاي از نفر دو يا و مربوط كانون مديره هيأت رئيس دعوت با مورد حسب

 ورتص مربوط كانون مديره هيأت تشخيص به بنا قانون اين مقررات ديگر رعايت با العادهفوق عمومي مجمع تشكيل موارد ساير

 .گرفت خواهد
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 پروانه داراي كه مربوط كانون عضو رسمي كارشناسان بين از انتظامي دادستان و بازرسان مديره، هيأت اعضاي ـ 9 ماده

 در ورمذك شرايط بودن دارا بر عالوه شده ياد اشخاص. گردندميانتخاب نباشند تعليق حال در و بوده معتبر رسمي كارشناسي

 :باشند نيز زير شرايط داراي بايد قانون اين( 51) ماده

 .رسمي كارشناسي سابقه سال سه حداقل - الف

 .باالتر يا ليسانس تحصيلي مدرک - ب

 .باشند داشته اقامت مربوط كانون محل شهر در بايد عضويت مدت در شده ياد اشخاص ـ 0 تبصره

 .باشدمي اخالقي اولويتهاي صالحيت تشخيص كميسيون عهده بر ماده اين در مقرر انتخاب شرايط احراز و تشخيص ـ 5 تبصره

 فرعضون پنج داراي كانونها ساير در و البدلعلي عضو نفر سه و عضواصلي نفر يازده داراي تهران كانون در مديره هيأت ـ 06 ماده

 با تهران كانون در مديره هيأت جلسات. شوندمي انتخاب سال چهار مدت براي كه بود خواهد البدلعلي عضو نفر دو و اصلي

 مديره هيأت تصميمات. يافت خواهد رسميت و تشكيل نفر سه حداقل حضور با كانونها ساير در و نفر هفت حداقل حضور

 .بود خواهند معتبر رأي سه حداقل با ديگر كانونهاي مديره هيأت و رأي شش حداقل با تهرانكانون

 مقرر قانون اين اجرايي نامه آئين در اصلي اعضاي جاي به مديره هيأت جلسات در البدلعلي اعضاي شركت موارد ـ 0 تبصره

 .گرددمي

 نشودانجام علت هر به جديد مديره هيأت انتخاب كه صورتي در مديره،هيأت چهارساله مأموريت مدت انقضاي از پسـ  5 تبصره

 .نمود خواهد وظيفه انجام كماكان جديد مديره هيأت تشكيل تا سابق مديره هيأت افتد، تأخير به و

 تأخير، علت نشدن برطرف صورت در. نمايد تجاوز ماه شش از نبايد جديد مديرههيأت درانتخاب تأخير زمان مدت صورت هر در

 .است پذيرامكان العادهفوق عموميمجمع تأييد با مذكور مهلت

 با يامورمال مسؤول نفر يك منشي، نفر دو رئيس، نايب نفر دو رئيس، نفر يك خود بين از تهران كانون مديره هيأت ـ 00 ماده

 يك ،رئيس نفر يك از مركب كانونها ساير رئيسه هيأت. نمايدمي انتخاب رئيسه هيات عنوان به سال دو مدت براي مخفي رأي

 اعضاي خابانت تجديد. شد خواهند انتخاب باال بترتيب كه باشدمي مالي امور مسؤول نفر يك و منشي نفر يك رئيس، نايب نفر

 .نمود خواهد وظيفه انجام كماكان قبلي رئيسه هيأت است، نشده تعيين جديد رئيسه هيأت كه زماني تا. است بالمانع مذكور

 .بود خواهد نيز مذكور كانون رئيس كانون، هر مديره هيأت رئيس ـ 0 تبصره

 .شد خواهد مشخص قانون اين اجرائي نامهآيين در جديد رئيسه هيأت انتخاب زمان و دعوت نحوه ـ 5 تبصره

 :است زير قرار به كانون هر مديره هيأت وظايف ـ 05 ماده

 .قانون اين( 4) ماده در مقرر موارد تحقق جهت كانون امور اداره - الف

 .واجدشرايط افراد براي كارآموزي ابالغ نيز و كارشناسي پروانه تمديد و صدور اجازه خصوص در تصميم اتخاذ - ب

 .آنها تصميمات اجراي و عمومي مجامع تشكيل براي دعوت - ج

 .رسمي كارشناس تعقيب براي كانون انتظامي دادسراي به ارجاع عنداالقتضاء و شكايات قبول - د
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 يرسيدگ و اعتراض قابل شاكي به ابالغ تاريخ از روز بيست مدت ظرف شكايت رد مورد در مديره هيأت تصميمات ـ تبصره

 .بود خواهد مربوط كانون انتظامي دردادسراي

 .رسمي كارشناس تخلف وقوع از اطالع صورت در انتظامي دادسراي به تخلف اعالم - هـ

 شركتهاي و مؤسسات و هاوزارتخانه از اعم دستگاهها كليه طرف از ارجاعي موضوعات و مسايل به نسبت مشورتي نظر اظهار - و

 .غيردولتي عمومينهادهاي و موسسات و دولتي

 .كاركناننصب و عزل و استخدام جاري، معامالت تصويب - ز

 .است شده بينيپيش مديره هيأت براي قانون اين در كه وظايفي ساير اجراي - ح

 البدلعلي عضو دو و اصلي عضو پنج از متشكل قانون اين( 51) ماده در مندرج هايصالحيت تشخيص كميسيون ـ 03 ماده

 ينب از اعضاء بقيه و انتخاب قضائيه قوه رئيس توسط حقوقدانانبين از البدلعلي عضو يك و اصلي عضو دو كه بود خواهد

 حيتصال تشخيص. شد خواهند منصوب قضائيه قوه رئيس تأييد و كارشناسان عالي شوراي پيشنهاد به رسمي كارشناسان

 .باشدمي شده ياد كميسيون عهده بر قانون دراين مندرج اخالقي اولويتهاي

 .باشدمي چهارسال شده ياد كميسيون در عضو هر عضويت مدت ـ تبصره

 :است ذيل وظايف داراي و بوده كانون آن اجرائي و اداري مقام باالترين كانون هر رئيس ـ 01 ماده

 .مورد برحسب آنها اجراي و كانون مديره هيات مصوبات ابالغ - الف

 .اداري و اجرايي امور كليه جريان حسن بر نظارت - ب

 .كانون اموال و منافع و حقوق حفظ - ج

 .مربوطه كانون مديره هيأت تصويب از بعد آن صدور و رسمي كارشناسان پروانه امضاي - د

 .حقيقياشخاص و قانوني مراجع نزد در كانون نمايندگي - هـ

 .كانون مديره هيأت تصويب از پس سازش و صلح و داوري به ارجاع - و

 .مديرههيأت به پيشنهاد و ساالنه بودجه تنظيم و تهيه - ز

 .عمومي مجمع تصويب و كانون مديره هيأت پيشنهاد از پس اعتبار و وام اخذ - ح

 .مربوط مقررات رعايت با كانون كاركنان نصب و عزل و استخدامي و معامالتي و مالي و اداري امور انجام - ط

 .ذكورم كانون مديره هيأت انتخاب با مديره هيأت اعضاي از نفر يك اتفاق به مربوط، كانون تعهدآور اسناد و قراردادها امضاي - ي
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 :باشند ذيل شرايط واجد بايد وثاقت بر عالوه رسمي كارشناسي پروانه اخذ متقاضيان ـ 06 ماده

 نظام هب وفاداري و ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون در شده شناخته ديني اقليتهاي از يكي يا و اسالم دين به متدين - الف

 .ايران اسالمي جمهوري مقدس

 .ايراني تابعيت داشتن - ب

 .مؤثر كيفري پيشينه نداشتن - ج

 .مخدر مواد به اعتياد عدم - د

 .اسالم مخالف يا قانوني غير هايگروه در هواداري و عضويت سابقه و وابستگي نداشتن - هـ

 .نمايد اعالم را استعالم مراتب ماه دو مهلت ظرف است مكلف اطالعات وزارت ـ تبصره

 مدرک اخذ از بعد مربوط رشته در تجربي سابقه سال پنج حداقل و تقاضا مورد رشته در باالتر يا كارشناسي دانشنامه داشتن - و

 بودن دارا اب افراد صورت دراين باشد نداشته وجود باالتر يا كارشناسي تحصيلي نياز،دوره مورد رشته در گاه هر. مذكور تحصيلي

 نهپروا اخذ متقاضي توانندمي رشته آن در كار سابقه سال پانزده حداقل و رشته هر در باالتر يا كارشناسي دانشنامه مدرک

 .باشند رسمي كارشناسي

 .نام ثبت مهلت درپايان سن سال پنج و بيست حداقل بودن دارا - ز

 .اخالقي هاياولويت صالحيت گزينش و تجربي و علمي آزمون در موفقيت - ح

 رسمي كارشناسي سابقه سال ده از بيش كه ايرسمي كارشناس نظر تحت سال يك مدت به كارآموزي دوره گذرانيدن - ط

 .مربوط كانون مديره هيأت معرفي با راهنما كارشناس عنوان به و داشته

 .عمومي وظيفه خدمت پايان كارت يا معافيت داشتن - ي

 حوهن و نتيجه اعالم موعد و امتحاني سؤاالت منابع و آزمون برگزاري نحوه و انتخاب نحوه نام، ثبت براي الزم شرايط ـ 0 تبصره

 مشخص قانون اين اجرايي نامهآيين در دوره اين در كارآموزان وظايف همچنين و كارآموزي دوره طول در كارآموزان بر نظارت

 .ندارند مستقل بطور را رسمي كارشناسي اظهارنظر هيچگونه حق كارآموزي دوره طي در كارآموزان. شد خواهد

 التحصيالنفارغ و كارشناسي دانشنامه دارندگان ثبتي، امور كارشناسي رشته در نياز مورد تعداد اعالم از پس ـ 5 تبصره

 داشته ثبتي بردارينقشه يا و ثبتي امور در سابقه سال ده حداقل كه بازنشسته يا شاغل از اعم ثبت اختصاصي آموزشگاههاي

 .كند شركت شده ياد آزمون در مذكور شرايط داشتن صورت در توانندمي باشند

 كارشناسي سابقه سال ده بودن دارا شرط است، سال ده از كمتر آن رسمي كارشناسان سابقه كه هاييرشته در ـ 3 تبصره

 كانون نظارت تحت ماه سه مدت به رسمي كارشناسي جديد هايرشته متقاضيان. نيست الرعايه الزم راهنما كارشناس براي

 .نمود خواهند كارآموزي مربوط

 دفعات براي آنان مجدد تقاضاي از مانع متقاضيان از يك هر رسمي كارشناسي پروانه صدور درخواست پذيرش عدم ـ 1 تبصره

 .بود نخواهد بعدي
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 اسبراس كه زماني تا باشند، معتبر رسمي كارشناسي پروانه دارايقانون اين شدن االجرا الزم تاريخ تا كه كساني ـ 00 ماده

 .دبو خواهند قانون اين مقررات تابع و بوده معتبر آنان كارشناسي پروانه باشد، نشده آنان از صالحيت سلب جاري قوانين

 حضور با مربوط كانون مديره هيأت جلسه در حضور با بايد پروانه اخذ هنگام به جديد رسمي كارشناسان ـ 07 ماده

 :نمايند ياد سوگند زير شرحبه وي نماينده يا استان دادگستريرياست

 به دانسته، ناظر و حاضر را متعال خداوند گرددمي ارجاع من به كه كارشناسي امور در كنممي ياد سوگند متعال خداوند به»

 موضوع به نسبت را خود نظر تمام و ندهم دخالت آن رادر خود شخصي اغراض و نمايم اظهار را خود نظر درستي و راستي

 .«باشم امين و رازدار و ننويسم و نگويم چيزي واقع خالف بر و ندارم مكتوم را چيز هيچ و نمايم اظهار كارشناسي

 ونهگ به كشور جاري مقررات و قوانين در كه مواردي استثناي به باشد الزم كارشناسي به رجوع كه مواردي تمامي در ـ 01 ماده

 لشموكه دولتي دستگاههاي ساير و غيردولتي عمومي نهادهاي دولتي،شركتهاي دولتي، مؤسسات ها،وزارتخانه براي ديگري

 خاص رراتمق و قوانين تابع كه مواردي يا و است شده تكليف تعيين باشد،مي نام صريح ذكر يا نام ذكر مستلزم آنها بر قانون

 .نمايند استفاده رسمي كارشناسان وجود از بايد ماده اين در شده ياد دستگاههاي. باشدمي

 .باشدمي دادرسي آيين قانون تابع كارشناس، به قضائي مراجع ناحيه از كارشناسي امر ارجاع ـ 0 تبصره

 به مبادرت از و اعالم كتبي طور به را موضوع رد، جهات وجود صورت در ارجاعي امور در مكلفند رسمي كارشناسان ـ 5 تبصره

 رد جهات. شوندمي محكوم قانون اين موضوع انتظامي مجازات به و محسوب متخلف اينصورت غير در نمايند، امتناع كارشناسي

 .باشدمي مدني دادرسي آيين قانون در مندرج دادرس رد جهات همان رسمي كارشناس

 نظريه بيينت براي كه توضيحاتي و نكات مكلفند رسمي وكارشناسان باشد صريح و مستدل بـايد كارشناسي نظر اظهار ـ09 ماده

 وظفم رسمي كارشناس. نمايند منعكس آن در كامل طور به گرددمي مشخص كارشناسان عالي شوراي توسط يا و است ضروري

 تارا آن از اينسخه و تسليم ربطذي مراجع به مقرر مهـلت در و كتبـي طور به را كارشناسي نظر خود صالحيت حدود در است

 .نمايد نگهداري تسليم تاريخ از بعد سال پنج حداقل مدت

 اكثرحد شده اعالم نظريه است، رسمي كارشناس طرف از روز عادله قيمت تعيين مستلزم معامالت انجام كه مواردي در ـ تبصره

 .بود خواهد معتبر صدور تاريخ از ماه شش تا

 كانون آن حوزه متخلف رسمي كارشناسان انتظامي تخلفات تعقيب مرجع كانونها، از يك هر انتظامي دادسراي ـ 50 ماده

 مدت براي كانون آن عمومي مجمع وسيله به رسمي كارشناسان بين از كانون هر انتظامي دادسراي دادستان. باشدمي

 أييدت و دادستان پيشنهاد به مربوط كانون رسمي كارشناسان بين از انتظامي دادسراي دادياران و شد خواهند انتخابچهارسال

 عقيده هك صورتي در ارجاعي شكايات به رسيدگي از پس انتظامي دادسراي. شوندمي تعيين الزم تعداد به كانون آن مديره هيأت

 زا روز سي ظرف تعقيب منع قرار. داد خواهد تعقيب منع قرار صورت اين غير در و صادر كيفرخواست باشد، داشته تخلف بر

 چهچنان و باشدمي مربوطه كانون انتظامي دادگاه در اعتراض قابل كانون هر مديره هيأت رئيس يا شاكي طرف از ابالغ تاريخ

 .كندمي صادر مقتضي حكم و رسيدگي موضوع به ندانست، صحيح را تعقيب منع قرار مزبور انتظامي دادگاه

 اتقض انتظامي دادسراي استانها، كانون بازرسان و دادستان و مديره هيأت اعضاي انتظامي، تخلفات تعقيب مرجع ـ تبصره

 .باشدمي
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 ربوطم كانون انتظامي دادسراي باشد، داشته را قوانين در مندرج جرايم از يكي عنوان رسمي كارشناس تخلف گاه هر ـ 55 ماده

 رائمج بر عالوه چنانچه و دارد اعالم صالح قضايي مراجع به وقت اسرع در آن جزائي جنبه به رسيدگي براي را مراتب است مكلف

. داردمعمول الزم اقدام و رسيدگي انتظامي تخلف به آن هاينامهآيين و قانون اين مطابق ، باشد داشته انتظامي تخلف مزبور

 .بود نخواهد رسمي كارشناسان انتظامي مجازاتهاي اجراي مانع مزبور قضائي مراجع تصميم

 به اهدادگ اعضاي. باشدمي مربوطه انتظامي دادگاه استان، هر كارشناسان كليه انتظامي تخلفات به رسيدگي مرجع ـ 53 ماده

 :گردندمي انتخاب سال چهار مدت براي زيرشرح

 .قضائيه قوه رئيس انتخاب به باشد داشته كار سابقه سال ده حداقل كه حقوقدان نفر يك -5

 .كانون رئيس انتخاب به مديره هيأت اعضاي از يكي يا مربوطه كانون مديره هيأت رئيس -2

 .مربوطه كانون رئيس انتخاب به مربوط رشته در رسمي كارشناس نفر يك -3

 .بود خواهد حقوقدان عضو با دادگاه رياست ـ 0 تبصره

 شكيلت قضائيه قوه رئيس تصويب و مربوطه كانون درخواست با باشد دادگاه ديگر شعب يا شعبه به نياز چنانچه ـ 5 تبصره

 .بود خواهد اول شعبه رئيس عهده به شعب يا شعبه به پرونده ارجاع. شد خواهد

 و اكثريت اعضاء از يكي توسط انشاي رأي و معتبر آراء اكثريت با انتظامي دادگاه سوي از شده اتخاذ تصميمات - 3 تبصره

 .گرفت خواهد صورت دادگاهرئيس توسط آن ابالغ

 ابالغ از پس ماه يك ظرف عليه محكوم طرف از و مربوطه كانون مديره هيأت جانب از انتظامي دادگاه تصميمات ـ 1 تبصره

 .است تجديدنظرخواهي قابل

 ينشان به سفارشي پست وسيله به رسمي كارشناسان مورد در انتظامي دادسراهاي و انتظامي دادگاه تصميمات ـ 6 تبصره

 نشاني ينآخر باشد ننموده اعالم كتباً را خود نشاني تغيير رسميكارشناس هرگاه و شودمي ابالغ كانون عضويت پرونده در مندرج

 .بود خواهد معتبر پرونده در موجود

 ترتيب به ديگري فرد رد جهات وجود صورت در باشد،مي دادرسان رد موارد همان انتظامي دادگاه اعضاي ردّ موارد ـ 0 تبصره

 .شد خواهد تعيين ماده همين در شده گفته

 انونك سايراعضاي توسط مجدد كارشناسي انجام مستلزم كارشناسي امور در انتظامي شكايت به رسيدگي گاه هر ـ 7 تبصره

 .باشدمي شاكي عهده به قانوني تعرفه طبق كارشناسي دستمزد پرداخت باشد، رسمي كارشناسان

 ستقرم تهران در كه باشدمي رسمي كارشناسان نظر تجديد دادگاه نظر، تجديد قابل آراي به نسبت تجديدنظر مرجع ـ 51 ماده

 :گردندمي انتخاب ذيل شرح به آن اعضاي و گرددمي

 .قضائيه قوه رئيس انتخاب به كار سابقه سال ده با حقوقدان نفر يك - الف

 .وي نماينده يا كارشناسان عالي شوراي رئيس - ب

 .كارشناسان عالي شوراي انتخاب به مربوطه رشته در كارشناس نفر يك - ج
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 اسانكارشن مورد در) استان كانون هر مديره هيأت اعضاي از نفر سه يا و دادگستري وزير يا قضائيه قوه رئيس گاه هر ـ 56 ماده

 با توانندمي كنند، حاصل اطالع رسمي كارشناسان كارشناسي حيثيت و شئون با منافي اعمال يا و رفتار سوء از( مربوطه كانون

 نوبت از خارج مزبور دادگاه صورت اين در بخواهند قطعي حكم صدور تا را او موقت تعليق انتظامي دادگاه از خود ادله ارائه

 .كندمي صادرمقتضي رأي ابرازي، داليل به مستند و رسيدگي را درخواستاين

 هب وارده اتهامات به نسبت موقت، تعليق حكم وصول تاريخ از ماه سه مدت ظرف است مكلف مربوطه كانون انتظامي دادسراي

 .دارد ارسال انتظامي دادگاه به رأي صدور جهت را پرونده و رسيدگي مذكور كارشناسان

 .باشدمي تجديدنظر براي قانون اين( 24) ماده در شده معين مرجع همان نظرخواهي تجديد به رسيدگي مرجع ـ تبصره

 :است ذیل قرار به انتظامی مجازاتهای و تخلفات ـ 50 ماده

 :تخلفات - الف

 .موجه عذر بدون مقرر وقت در صالحه مراجع در حضور عدم -5

 .شود ثابت بعداً آنها بودن خالف كه معاذيري به توسل -2

 .نباشد يا باشد صالحيتدار مراجع تصميمات در مؤثر چند هر اظهارنظر، در انگاريسهل و مسامحه -3

 ريافتد حق كه اشخاصي به آنها تسليم از امتناع يا و ندارند را آن دريافت حق قانوناً كه اشخاصي به مدارک و اسناد تسليـم -4

 .دارند

 .شغلي شئونات خالف اعمال و رفتار سوء -1

 .كارشناسي اظهارنظر در مقررات و قوانين نقض -6

 .ردقانوني جهات وجود با اظهارنظر و كارشناسي انجام -7

 .است كارشناس صالحيت از خارج كه اموري در اظهارنظر و كارشناسي انجام -8

 .وتباني واقع برخالف اظهارنظر و كارشناسي انجام -9

 .باشد شده منقضي آن اعتبار كه ايپروانه با اظهارنظر و كارشناسي انجام -51

 .محرمانه اسناد و اسرار افشاء -55

 .صالحيتدار مراجع دستورات يا قوانين در مقرر هزينه و دستمزد تعرفه بر مازاد خدمت قبول يا مال يا وجه اخذ -52

 اين( 51) ماده موضوع شرايط فقد اثبات يا و اجتماعي حقوق از تعليق،محروميت زمان در اظهارنظر و كارشناسي انجام -53

 .قانون
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 :درجه ترتیب به مجازاتها - ب

 .كانون در كارشناس پرونده در درج با توبيخ -5

 .سال يك مدتبراي رسمي كارشناس فني اختيارات كردن محدود -2

 .سال سه مدتبراي رسمي كارشناس فني اختيارات كردن محدود -3

 .سال يك تا ماه ازسه رسمي كارشناسي امر به اشتغال از محروميت -4

 .سال سه تا ماه ازيك رسمي كارشناسي امر به اشتغال از محروميت -1

 .رسمي كارشناسي امر به اشتغال از دائم محروميت -6

 .گردندميمحكوم انتظامي سه تا يك درجه مجازات به مورد حسب( 3)و( 2)،(5) رديفهاي تخلفات از يك هر مرتكبين - 0 تبصره

 .گردندمي محكوم انتظامي پنج تا سه درجه مجازات به مورد حسب( 6)و( 1)،(4) رديفهاي تخلفات از يك هر مرتكبين

 انتظامي شش تا پنج درجه مجازات به مورد حسب( 52)و( 55) ،( 51) ،(9) ،(8) ،(7) رديفهاي تخلفات از هريك مرتكبين

 .گردندمي محكوم

 .گردندمي محكوم انتظامي شش درجه مجازات به( 53) رديف تخلفات از يك هر مرتكبين

 تاس مكلف انتظامي دادگاه باشد، كيفري وصف واجد انتظامي، برتخلف عالوه چنانچه كارشناس، ارتكابي اعمال - 5 تبصره

 .نمايد ارسال صالحيتدار قضائي مراجع به عيناً را امر پرونده

 زاتهايمجا به سال سه ظرف بار سه كه كساني رسمي كارشناسي پروانه تمديد از است مكلف كانون هر مديره هيـأت - 3 تبصره

 دداًمج پروانه لغو تاريخ از سال دو مدت از پس توانندمي رسمي كارشناسان گونه اين. كند خودداري شوندمي محكوم انتظامي

 ارشناسيك امر به اشتغال از موقت يا دائم محروميت انتظامي مجازات به مگراينكه نمايند رسمي كارشناسي پروانه تمديد تقاضاي

 .باشند شده محكوم رسمي

 اين( 51) ماده( هـ د، ج، ب، الف،) بندهاي در مذكور شرايط و وثاقت زوال احراز صورت در كانون هر مديره هيـأت - 57 ماده

 كانون انتظامي دادگاه به را موضوع سريعاً  و كندمي خودداري پروانه تمديد از موقت طور به رسمي، كارشناس مورد در قانون

 .نمايدمي اعالم مربوطه

 مديره هيأت به را نهائي نظر و كند تصميم اتخاذ موضوع به نسبت وصول تاريخ از ماه سه حداكثر ظرف است مكلف مذكور مرجع

 .نمايد اعالم دهنده ارجاع مربوط كانون

 مورد در كارشناسان تجديدنظر دادگاه و انتظامي دادگاه قطعياحكام اجراي مسؤول كانون هر مديره هيـأت رئيس -51 ماده

 .باشدمي متخلف كارشناسان
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 قوه رئيس تصويب به كارشناسان عالي شوراي پيشنهاد با كه است ايتعرفه طبق رسمی کارشناسی دستمزد -59 ماده

 هماد مطابق كارشناسي دستمزد مورد در دادگاهها قضات. باشدمي تجديدنظر قابل بار يك سال دو هر و رسيد خواهد قضائيه

 .كرد خواهند اقدام 25/5/5379 مصوبمدني امور در انقالب و عمومي دادگاههاي دادرسي آيين قانون( 264)

 مشخص ائيهقض قوه رئيس تصويب و كارشناسان عالي شوراي پيشنهاد به كارشناسي خدمات هايهزينه تعيين ضوابط - تبصره

 .است متقاضي هعهد بر آن پرداخت و شد خواهد

 :گرددمي تأمين زير محلهاي از كانون هر به مربوط هايهزينه - 36 ماده

 .نظراست تجديد قابل بار يك سال دو هر رسمي كارشناسي پروانه تمديد يا صدور حق و عضويت حق - الف

 .رسمي كارشناسان الزحمهحق از( %1) درصد پنج - ب

 .شد خواهد اخذ رسمي كارشناسي متقاضيان يا و رسمي كارشناسان از عمومي مجمع تصويب به مواردخاص براي كه وجوهي-ج

 يعال شوراي عهده بر مربوط مخارج ساير و كميسيونها و انتظامي هيأت در غيركارشناس اعضاي حضور حق پرداخت - تبصره

 .خواهدنمود اخذ كانونها از نسبت به كه است كارشناسان

 بانقال نهادهاي بنيادها، شهرداريها، بانكها، شركتها، مؤسسات، سازمانها، ها،وزارتخانه ، انتظامي قضائي مراجع كليه - 30 ماده

 يا نام ذكر مستلزم آنها بر قانون شمول كه دولتي و عمومي مراجع ساير و غيردولتي و دولتي از اعم حقوقي اشخاص و اسالمي

 كانون حساب به و كسر رسمي كارشناسان دستمزد از را قانون اين 31 ماده( ب) بند مبلغ هستند موظف است نام صريح ذكر

 كل ريداخزانه حساب به و كسر مالياتي قوانين رعايت با رانيز متعلقه ماليات باشندمي مكلف همچنين. نمايند واريز مربوط

 .واريزكنند

 دده تشخيص ضروري را رسمي كارشناس فني صالحيت در تجديدنظر استان، كانون هر مديره هيأت كه مواردي در -35 ماده

 يونكميس از مشورتي نظر كسب با عالي شوراي. نمود خواهد ارائه كارشناسان عالي شوراي به مربوط داليل با را خود پيشنهاد

 از سپ كانون هر مديره هيأت نمايدمي اتخاذ موضوع خصوص در را نهائي تصميم مربوط رشته فني و علمي صالحيت تشخيص

 اجرا ردمو به را شده ياد تصميم رسمي، كارشناس فني صالحيت محدودكردن با موافقت بر مبني عالي شوراي تصميم دريافت

 تأييد مورد مشابه كالسهاي يا بازآموزي كالسهاي در موفقيت و شركت به منوط رسمي كارشناس صالحيت اعاده. گذاردمي

 .بود خواهد كارشناسان عالي شوراي موافقت با و مربوط كانون

 يا اشهرداريه يا دولت به وابسته و دولتي شركتهاي يا دولتي مؤسسات يا دولت شاغل مستخدم كه كارشناساني - 33 ماده

 ست،ا نام صريح ذكر يا نام ذكر مستلزم آنها بر قانون شمول كه دولتي شركتهاي ساير يا و دولتي غير عمومي سايرنهادهاي

 كارشناس عنوان به آنهاست متبوع دستگاه به مربوط كه رسمي كارشناسي امر مستلزم امور ساير و دعاوي در توانندباشند،نميمي

 يا دباشن الطرفين مرضي يا و نداشته وجود ديگري رسمي كارشناس رشته آن در اينكه مگر كنند نظر اظهار و مداخله رسمي

 ادارات و قضائي مراجع از كدام هيچ. باشد نظر اظهار به ملزم قانوناً دستگاه آن به مربوط مقررات طبق مذكور كارمند آنكه

 ادگستريد اداري يا قضائي شاغل كارمند كه كارشناساني به را رسمي كارشناسي امر توانندنمي وامالک اسناد ثبت و دادگستري

 داشتهن وجود ديگري كارشناس شاغل، كارمند يا و قاضي جز رشته آن در اينكه مگر كنند ارجاع باشندمي امالک و اسناد ثبت يا

 .باشد
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 مورد در بعدي اصالحات و 1/4/5312 مصوب شهرداريها قانون( 11)ماده( 24)بند به الحقاقي تبصره مقررات - 31 ماده

 .است جاري نيز دادگستري رسمي مترجمان و رسمي كارشناسان

 نكانو نماينده نفع،ذي اعالم با رسمي، كارشناسي از دائم محروميت يا و رسمي كارشناس حجر يا و فوت صورت در - 36 ماده

 ردهك جمع را كارشناسي امور به راجع اسناد و برگها الزم صورتجلسه تنظيم ضمن محل قضائي مرجع نماينده اتفاق به مربوط

 باشد شخاصا به متعلق مدعي، توسط كافي داليل ارائه با اسنادي، يا اشياء آنها بين كه صورتي در و نمايدمي بايگاني كانون، در

 .كندمي رد آنها صاحبان به

 بكس به محتاج لزوماً  شده ارجاع موضوع به نسبت رسمي كارشناس اظهارنظر كه كارشناسي هايرشته از يك هر در - 30 ماده

 تيغيردول عمومي نهادهاي دولت، به وابسته و دولتي شركتهاي دولتي، مؤسسات ها،وزارتخانه اختيار در تنها كه است اطالعاتي

 به لفمك مذكور كارشناس باشد،مي است نام صريح ذكر يا نام ذكر مستلزم آنها بر قانون شمول كه دولتي شركتهاي ساير و

 مورد اطالعات گذاشتن اختيار در به موظف نيز يادشده دستگاههاي يا دستگاه و بوده ربطذي دستگاههاي يا دستگاه به مراجعه

 .باشندمي رسمي كارشناسي اظهارنظر براي نياز

 و دباشمي مستثني مذكور حكم از ماده اين در اشاره مورد دستگاههاي انتشار قابل غير و شده بنديطبقه اطالعات - تبصره

 ربطذي كارشناس دراختيار 25/5/5379 مصـوب مـدني امـور در انـقالب و عمومي دادگاههاي دادرسي آيين قانون مقررات طبق

 .گرفت خواهد قرار

 به و كرد خواهداعمال شده ارجاع امر با رابطه در خود مسؤوليتهاي و وظايف حيطه در را اطالعات اين تنها مزبور كارشناس

 انهمحرم اسناد افشاي و انتشارمجازات قانون مشمول صورت اين غير در است ممنوع مذكور مورد غير در آن افشـاي يا و كارگيري

 .بود خواهد آن ربطذي قسمتهاي در 29/55/5313 مصوب -دولتي سري و

 در يا و بنويسد چيزي واقع خالف بر كارشناسي امر در اظهارعقيده ضمن نيت سوء با رسمي كارشناس گاه هر - 37 ماده

 اعلج باشد كرده ذكر چيزي واقع خالف بر يا و نكند ذكر را ماوقع تمام حقوقي يا و كيفري امر به راجع خود كتبي اظهارعقيده

 شده گذاشته او دسترس در آزمايش براي كه چيزي در رسمي كارشناس گاه هر همچنين و گردد مي محسوب رسمي دراسناد

 اقدامات و واقع خالف گزارش اگر و شودمي محكوم اسالمي مجازات قانون در مقرر مجازاتهاي به بدهد تغيير سوءنيت با

 .شد خواهد محكوم شده تعيين مجازات حداكثر به مذكور كارشناس باشد شده واقع مؤثر دادگاه حـكم در رسمي كـارشنـاس

 .باشدمي الرعايهالزم نيز محلي خبرگان مورد در شده ياد حكم

 .است مجاز كارشناسي رشته يك براي فقط رسمي كارشناسان براي پروانه صدور -31 ماده

 مقررات با را خود وضعيت قانون اين شدن االجراءالزم زمان از ماه سه ظرف حداكثر مكلفند موجود كانونهاي كليه -39 ماده

 .دهند تطبيق قانون اين

 رانوزي هيأت تصويب به و تهيه دادگستري وزير توسط تصويب تاريخ از ماه سه ظرف قانون اين اجرائي نامه آئين -16 ماده

 .رسيد خواهد

 وزارت رسمي كارشناسان قانون اصالح به راجع قانون و 23/55/5357 مصوب رسمي كارشناسان به راجع قانون -10 ماده

 جمهوري انقالب شوراي 5/8/5318 مصوب رسمي كارشناسان كانون استقالل قانوني اليحه و 54/2/5339 مصوب دادگستري

 .شوندمي لغو ايران اسالمي

 و يكهزار ماه فروردين هيجدهم مورخ يكشنبه روز علني جلسه در تبصره نه و سي و ماده يك و چهل بر مشتمل فوق قانون

 .است رسيده نگهبان شوراي تأييد به 28/5/5385 تاريخ در و تصويب اسالمي شوراي مجلس يك و هشتاد و سيصد
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 81/10/8810مصوب  دادگستری رسمی کارشناسان کانون قانون اجرایی نامهآیین

 به و دادگستري وزارت 28/17/5385 مورخ 555/12/2797 شماره پيشنهاد به بنا 17/12/5382 مورخ جلسه در وزيران هيأت

 زير شرح به را يادشده قانون اجرايي نامهآيين-5385 مصوب – دادگستري رسمي كارشناسان كانون قانون( 41) ماده استناد

 .نمود تصويب

 

 06/65/0315دادگستری مصوب  رسمی کارشناسان کانون قانون اجرایی نامهآیین

 کلیات ـ اول فصل

 :رودمي كار به مربوط مشروح مفاهيم در زير اختصاري هايواژه نامه،آيين اين در -0 ماده

 «دادگستري رسمي كارشناسان كانون قانون: »قانون -الف

 «دادگستري رسمي كارشناسان كانون: »كانون-ب

 «رسمي كارشناسان عالي شوراي: »عالي شوراي -ج

 كه اشدبمي اقامتي محل استان، هر مراكز در كانون تشكيل نصاب تعيين مورد در مقيم رسمي كارشناس تعيين مالک -5 ماده

 .است گرديده تعيين آنان كارشناسي پروانه در

 عيينت جداول اساس بر ديگر، استان مركز با استان هر مركز تريننزديك فاصله كانون، تريننزديك تشخيص معيار -3 ماده

 ترينكنزدي تشخيص در اختالف و ابهام هرگونه بروز صورت در و بوده شود،مي تهيه ترابري و راه وزارت وسيلهبه كه شهرها فاصله

 .باشدمي عمل مالک عالي شوراي نظر كانون،
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 عالی شورای – دوم فصل

 هما سه حداقل كانون، آن رسمي كارشناسان تعداد با متناسب عالي، شوراي در عضويت براي كانون هر نصاب تعداد -1 ماده

 .گرددمي اعالم و تعيين عالي شوراي وسيلهبه انتخاباتي دوره هر در انتخابات برگزاري از قبل

 اعضاء رنف هجده تعداد به رسمي كارشناسان كل نسبت گرفتن نظر در با عالي شوراي در عضويت براي هاكانون نصاب -6 ماده

 .گرددمي تعيين عالي شوراي

 كانون ننداشت دليل به كه ديگري استان كارشناسان و استان آن كارشناسان از اعم) كانون يك رسمي كارشناسان تعداد چنانچه

 با رتيبت به كانون آن كارشناسان باشند، عضو يك معرفي براي الزم نصاب از كمتر( گردندمي محسوب كانون آن عضو مستقل

 .شد خواهد تعيين عالي شوراي براي اعضاء نصاب تعداد و تجميع ديگر هايكانون يا كانون تريننزديك كارشناسان

 كانون در تا دارند مهلت ماه يك عالي شوراي در عضويت داوطلبان كانون، هر اعضاي نصاب تعداد اعالم و تعيين از پس ـ تبصره

 نمايند ثبت را خود داوطلبي مربوط

 را انداوطلب كارشناسي پروانه وضعيت آخرين و اسامي نام،ثبت مهلت پايان تاريخ از روز پانزده حداكثر ظرف اندموظف هاكانون

 .نمايند اعالم تهران استان كانون به اول دوره در و عالي شوراي به

 نانآ پروانه وضعيت و اسامي فهرست اندكرده نامثبت كه داوطلبان اسامي تمامي وصول از پس بالفاصله عالي شوراي -0 ماده

 .دهدمي قرار قانون( 53) ماده موضوع صالحيت تشخيص كميسيون اختيار در را

 .نباشند تعليق حالت در و بوده كارشناسي معتبر پروانه داراي رأي اخذ و نامثبت زمان در بايد داوطلبان -0 تبصره

 هايكانون به را شرايط واجد داوطلبان اسامي فهرست بالفاصله( 53) ماده كميسيون نظر اخذ از پس عالي شوراي -5 تبصره

 وزر پنج مدت ظرف آنان، به مربوط كانون اعالم تاريخ از توانندمي شده رد هاآن صالحيت كه داوطلباني. نمايدمي اعالم مربوط

 نموده منعكس( 53) ماده كميسيون به را واصله اعتراضات بالفاصله مزبور كانون. نمايند تسليم مربوط كانون به را خود اعتراض

 .كرد خواهد اعالم مربوط كانون به را خود قطعي نظريه هفته يك ظرف يادشده كميسيون و

 رسراس در مربوط كانون در معيني ساعت و روز در استان هر نصاب تعيين از پس عالي شوراي اعضا انتخاب منظوربه -7 ماده

 به شدهعيينت نصاب برابر دو تعداد به توانندمي مربوط كانون عضو دادگستري رسمي كارشناسان. شودمي برگزار انتخابات كشور

 و شودمي تشكيل عالي شوراي محل در كه ايجلسه در فوق ترتيب به شوندگان انتخاب. دهند رأي خود موردنظر كانديداهاي

 .نمايندمي انتخاب عالي شوراي اعضاء عنوانبه را نفر 58 خود بين از رسيده منتخبين اطالع به و تعيين قبل از آن تاريخ

 .باشد شدهتعيين نصاب برابر دو بايد استان در شدگانانتخاب تعداد درهرصورت

 محسوب عالي شوراي در مربوط هايكانون «ذخيره افراد» عنوانبه اول، مرحله منتخبان از باقيمانده نفر هجده كليه -0 تبصره

 غيرموجه يبتغ يا كارشناسي پروانه ابطال تعليق، استعفا، فوت، جمله از دليل هر به مربوط كانون اصلي اعضاء چنانچه تا گردندمي

 صليا عضويت به مدت بقيه براي بوده آراء اكثريت حائز ترتيب به كه كانون آن «ذخيره افراد» دهند، دست از را خود عضويت

 .درآيند عالي شوراي
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 دو و شدهانجام مربوط كانون در ايدورهميان انتخابات باشند، نداشته وجود فوق داليل به نيز «ذخيره افراد» چنانچه ـ5 تبصره

 «يرهذخ افراد» نيز و اصلي اعضاء تمامي حضور با عالي شوراي در تا گردندمي معرفي و انتخاب مذكور شدهتعيين نصاب برابر

 .نمايند انتخاب را حدنصاب تا موردنياز اصلي اعضاء بود، خواهند نفر شش و سي حداكثر كه هاكانون

 «خيرهذ افراد» مذكور، منتخبان بقيه. باشد مدنظر بايد ذخيره و اصلي از اعم هاكانون براي شدهتعيين نصاب رعايت درهرصورت

 .گردندمي محسوب مدت باقيمانده براي مربوط كانون

 قوه رئيس به قانون( 53) ماده موضوع كارشناسان معرفي. بود خواهد عالي شوراي عهده به انتخابات اجراي مسؤوليت -1 ماده

 و اول دوره در است، عالي شوراي عهده به نامهآيين اين و قانون در كه وظائفي كليه و عالي شوراي انتخابات اجراي و قضائيه

 .باشدمي تهران استان كانون عهده به عالي شوراي تشكيل از قبل

 عالي شوراي يا تهران استان كانون دوم مرحله در و هااستان كانون عالي، شوراي انتخابات اول مرحله برگزاري محل ـ9 ماده

 .باشدمي

 محل دهند،مي رأي و تجميع يكديگر با نمايندگي و كانون چند يا دو نامهآيين اين( 1) ماده اخير قسمت طبق كه مواردي در

 مراجعه خود استان كانون به رأي اخذ براي كانون هر اعضاي كه بود خواهد مذكور هايكانون در انتخابات اول مرحله برگزاري

 نموده بكس مذكور هايكانون صندوق در را رأي بيشترين كه باشدمي كارشناسي محاسبه اين در آراء اكثريت حائزان. نمايندمي

 نآ نمايندگي عضو مستقل كانون نداشتن دليل به كه ديگري هاياستان اعضاي آراء و هاكانون مقيم اعضاي آراء از اعم باشد،

 .باشندمي كانون

 اعضاي نفر هجده) مربوط نفر شش و سي انتخاب و عالي شوراي انتخابات امر در هاكانون هماهنگي و همكاري منظوربهـ 06 ماده

 وتدع به كه كشور هايكانون كليه مديره هيأت اعضاي از مركب عمومي مجمع تشكيل با بدواً ،(ذخيره افراد نفر هجده و اصلي

 هر براي «اليع شوراي انتخابات بر نظارت هيأت» تعيين به نسبت معتبر كارشناسان بين از گرددمي تشكيل تهران استان كانون

 هك باشد نحوي به بايد مذكور نظارت هيأت اعضاي تعداد. گرددمي اقدام هااستان هايمديره هيأت از يك هر پيشنهاد به استان

 د،نباشن عالي شوراي در عضويت داوطلب خود ناظران كه آن شرطبه انتخابات، بر ناظر عنوانبه نفر سه الاقل استان هر براي

 فاتتشري و نظامات طبق ها،كانون مديره هيأت عمومي مجمع ضوابط ساير و جلسه اداره حدنصاب، تشكيل، نحوه. شوند انتخاب

 .است شده بينيپيش عمومي مجامع براي كه باشدمي نامهآيين اين و قانون در مقرر

 هايكانون محل در رأي اخذ صندوق و انجام كشور كل در معين ساعت و روز يك در عالي شوراي اعضاي انتخابات ـ00 ماده

 ميلتك براي شدهتعيين ساعات در دادن رأي شرايط واجد كارشناسان. گرددمي مستقر ربطذي كانون هاينمايندگي يا مربوط

 انونك صندوق محل در معتبر كارشناسي پروانه داشتن دست در با شخصاً گيريرأي مخصوص برگ اخذ و رأي به منضم تعرفه

 وميعم مجمع منتخب ناظران نظارت با قبالً بايد هاصندوق. داد خواهند رأي مخفيانه طوربه و مراجعه مربوط نمايندگي يا استان

 .گردد مهر و امضاء مذكور ناظران توسط قبالً نيز آراء هايبرگ و شده مهر و الک هامديره هيأت

 كانون هاآن در كه هايياستان در رأي اخذ امكانات داشتن صورت در توانندمي هااستان مديره هيأت عمومي مجمع ـ تبصره

 ،رأي اخذ تاريخ و ساعت و روز همان در و معرفي را ناظران شوند،مي اداره هاكانون از يكي نمايندگي صورتبه و نشده تشكيل

 .نمايند مستقر رأي اخذ صندوق نيز مذكور هاياستان در
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 مجمع منتخب ناظران حضور با مربوط، نمايندگي محل يا كانون محل در هاصندوق رأي، اخذ مهلت خاتمه از پس ـ05 ماده

 ند،باشنمي عالي شوراي در انتخاب داوطلب خود كه مربوط كانون مديره هيأت نمايندگان نفر دو و هاكانون مديره هيأت عمومي

 اخذ هايصندوق يا صندوق مأخوذه آراء اساس بر منتخبان اسامي سپس. گيردمي انجام آراء قرائت و شمارش گرديده، مفتوح

 .شودمي ارسال عالي شوراي براي و رسيده جلسه اعضاء امضاء به و مجلسصورتمكتسبه آراء ترتيب به استان آن رأي

. گردديم تشكيل اصلي اعضاء كليه حضور با دوم، مرحله انتخابات از پس روز پانزده حداكثر عالي، شوراي جلسه اولين ـ03 ماده

 خابانت آراء اكثريت با بازرس نفر دو و منشي نفر دو كارپرداز، دار،خزانه رئيس،نايب رئيس، خود بين از اعضاء جلسه، اين در

 .نمايندمي

 انونك رئيس دعوت به دوره اولين در و گيردمي صورت عالي شوراي رئيس وسيلهبه جلسه تشكيل براي اعضاء دعوت ـ0 تبصره

 .باشدمي تهران استان

 كي عالوهبه نصف حضور با و تشكيل بعدي جلسه هفته يك ظرف ننمايند، شركت اعضاء همه اول جلسه در چنانچه ـ5 تبصره

 .است معتبر جلسه در حاضران دوسوم رأي. يافت خواهد رسميت اصلي اعضاء

 .شد خواهد تشكيل العادهفوق جلسات ضرورت صورت در و شودمي تشكيل باريك هرماه در عالي شوراي جلسات ـ3 تبصره

 ورتص مزبور شوراي داخلي دستورالعمل طبق عالي شوراي اعضاء وظائف تقسيم و سازماني تشكيالت ايجاد چگونگي ـ01 ماده

 .گرفت خواهد

 .شودنمي پرداخت ايالزحمهحق جلسات در شركت و عضويت بابت و است افتخاري عالي شوراي در عضويت ـ06 ماده

 اب گردند، كار به مشغول شورا اين در موظف صورتبه عالي شوراي تصويب و تشخيص به اعضاء از يك هر چنانچه ـ تبصره

 .گرددمي پرداخت آنان به اشتغال دوران براي متناسب ايالزحمهحق يادشده شوراي تصويب

 كانون درآمد محل از گردد،مي تصويب مزبور شوراي توسط سالههمه كه ايبودجه در عالي شوراي جاري هايهزينه ـ00 ماده

 .باشندمي سال ظرف در هاهزينه اين پرداخت به مكلف هاكانون. شودمي تأمين كانون هر ساالنه بودجه نسبت به هااستان

 معيني حوزه به را رسمي كارشناسان عمل مورد محدوده مربوط، مستقل هايكانون طريق از تواندمي عالي شوراي ـ07 ماده

 رددگمي اعالم نامهآيين اين و قانون رعايت با عالي شوراي طريق از كه را نظاماتي اندموظف رسمي كارشناسان. نمايد منحصر

 .نمايند رعايت

 حداقل از مركب هاييهيأت يا هيأت رشته، هر در كشور هايكانون رسمي كارشناسان ميان از تواندمي عالي شوراي ـ01 ماده

 الزم اريهمك ضمن تا نمايد انتخاب رشته آن كارشناسان فني و علمي مشورتي هايكميسيون عنوانبه رسمي كارشناس نفر سه

 را خود تيمشور نظر كارشناسي، متقاضيان يا رسمي كارشناسان به اضافي يا اوليه صالحيت اعطاء نيز و آزمون سئواالت تهيه در

 .نمايند اعالم نموده اختيار تفويض هاآن به عالي شوراي كه هاييكانون به يا و عالي شوراي به

 المللي،بين مراجع و محاكم و خارجي دعاوي در كشور رسمي كارشناسان از استفاده امكان و هماهنگي منظوربه ـ09 ماده

 جهت و هتهي نيز انگليسي زبان به فارسي زبان بر عالوه را كشور كل رسمي كارشناسان پروانه و كارت است موظف عالي شوراي

 .دهد قرار كشور هايكانون اختيار در هاآن استفاده
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 تنها مجدد انتخاب و شوندمي انتخاب كشور كل رسمي كارشناسان رأي با سال چهار مدت براي عالي شوراي اعضاي ـ56 ماده

 .است بالمانع ديگر دوره يك براي

 .بود خواهد رئيس نائب با وي غياب در و شورا رئيس طريق از صرفاً عالي شوراي مكاتبات ـ50 ماده

 ابالغ و تصويب عالي شوراي توسط نامهآيين اين و قانون مقررات حدود در كه ضوابطي و هادستورالعمل مقررات، ـ55 ماده

 قرراتم گرفتن نظر در با كه عالي شوراي نظر آيد، پيش ابهاماتي نامهآيين اين اجراي در كه مواردي كليه در همچنين و گرددمي

 اشدبمي الرعايهالزم مربوط مراجع و هاكانون رسمي كارشناسان كليه براي و بوده معتبر گرددمي اعالم نامهآيين اين و قانون

 عمومی مجامع ـ سوم فصل

 استان تريننزديك رسمي كارشناسان همچنين و كانون آن رسمي كارشناسان از كانون هر عمومي مجامع اعضاي ـ53 ماده

 باشندن تعليق حال در و بوده معتبر كارشناسي پروانه داراي و هستند كانون آن عضو مستقل كانون فقدان لحاظ به كه مجاور

 .گرددمي تشكيل

 از دعوت باشند، نداشته را الزم نصاب نيز جلسه دومين در قانون( 6) ماده( الف) بند اساس بر عمومي مجامع چنانچه ـ51 ماده

 .شودمي تجديد قانوني الزم نصاب با مجمع تشكيل تا اعضاء

 .باشدنمي اعتبار داراي اعضاء از وكالت مجامع، از يكهيچ در ـ56 ماده

 اول جلسات در قانوني حدنصاب عدم ازجمله دليل هر به و گذشته عادي عمومي مجمع تشكيل مهلت كه مواردي در ـ50 ماده

 .گرددمي تشكيل العادهفوق عمومي مجمع باشد نشده نتيجه به منتج و نيافته رسميت عادي عمومي مجمع دوم و

 العادهفوق مجمع تشكيل ضرورت كه مواردي ساير در همچنين و باشد ايدورهميان انتخابات به نياز كه مواردي در ـ57 ماده

 جمعم وظائف جزو متخذه تصميمات و نمايد ايجاب مربوط كانون مديره هيأت تشخيص به بنا قانون مقررات ديگر رعايت با را

 .گرددمي تشكيل العادهفوق عمومي مجمع نباشد، عادي عمومي

 .است الرعايهالزم نيز العادهفوق عمومي مجامع جلسات مورد در عادي عمومي مجامع جلسات رسميت نصاب ـ51 ماده

 معمجا تشكيل از قبل انتظامي دادستان و بازرسان و كانون مديره هيأت در عضويت براي داوطلبان نامثبت مهلت ـ59 ماده

. گرددمي اعالم مربوط كانون توسط و اعالن كثيراالنتشار هايروزنامه از يكي در درج طريق از عالي شوراي سوي از عمومي،

 .نمايند ثبت مربوط كانون دفتر در را خود تقاضاي كتبي صورتبه شدهتعيين مهلت در بايد داوطلبان

 پروانه در كه باشدمي كارشناس فعاليت حوزه قانون،( 9) ماده( 5) تبصره در مندرج كانون محل شهر از منظور ـ 36 ماده

 .است شده مشخص وي كارشناسي

 و نداوطلبا پروانه وضع و شدهثبت تقاضاهاي است موظف مربوط كانون دفتر داوطلبان، نامثبت مهلت پايان از پس ـ30 ماده

 شرايط روز هفت مدت ظرف است موظف كميسيون. دهد قرار قانون( 53) ماده كميسيون اختيار در را آنان كامل مشخصات

 .نمايد اعالم مربوط كانون به را خود نظر و تطبيق قانون( 9) ماده در مندرج شرايط با را داوطلبان
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 راضاعت كميسيون نظر به كه داوطلب كارشناسان. گرددمي اعالن مربوط كانون محل در بالفاصله كميسيون نظر ـ35 ماده

 مربوط كانون توسط واصله اعتراضات. نمايند تسليم مربوط كانون به را خود اعتراض اعالن، تاريخ از روز سه ظرف توانندمي دارند

 رنظ. نمايدمي اعالم را خود نظر و رسيدگي هفته يك ظرف حداكثر مزبور شوراي و گرددمي ارسال عالي شوراي به بالفاصله

 .است قطعي عالي شوراي

 انتخاب براي و گرددمي تشكيل قانوني مقرر مهلت در عمومي مجمع صالحيت، واجد داوطلبان اسامي اعالم از پس ـ33 ماده

 گيرندمي عهده به را جلسه اداره منشي نفر يك و سني رئيس عنوانبه نفر يك مجمع در حاضر اعضاي بين از منشيان، و رئيس

 .شوندمي انتخاب حاضر اعضاء بين از و مجمع در حاضران سوي از عمومي مجمع منشي نفر دو و رئيس سپس و

 و بازرسان مديره، هيأت براي داوطلبان. گردندمي انتخاب عمومي مجمع جلسه در حاضر اعضاء بين از نظارت هيأت ـ31 ماده

 .شوند انتخاب نظارت هيأت عضويت به توانندنمي انتظامي دادستان

 رسمي كارشناسان ساير همانند اندموظف هاكانون اركان اعضاء ساير و هاكانون مديره هيأت و عالي شوراي اعضاء ـ36 ماده

 .نمايند رعايت ربطذي كانون طريق از را مربوط نظامات ساير خود، كارشناسي پروانه موقعبه تمديد براي اقدام ضمن

 :از اندعبارت عمومي مجامع نظارت هيأت و رئيسه هيأت وظايف ـ30 ماده

 انتخابات برگزاري در نظم ايجاد ـ الف

 نمودن مهر و امضاء از پس رأي اخذ اوراق توزيع ـ ب

 آراء قرائت و شمارش آوري،جمع در مراقبت ـ ج

 مكتسبه آراء تعداد ترتيب به منتخبان فهرست تهيه و انتخابات برگزاري جلسهصورت امضاء و تنظيم ـ د

 مربوط احكام صدور جهت عالي شوراي به انتخابات نتيجه اعالم ـ هـ

 را آن سپس و رسانيده عمومي مجمع رؤيت به را آراء اخذ خالي صندوق رأي اخذ از قبل است مكلف نظارت هيأت ـ تبصره

 .نمايد مهر و الک

 امضاي و مهر به شده تأييد دوقسمتي چاپي اوراق روي بايد رأي و گيردمي انجام مخفي و جمعي صورتبه انتخابات ـ37 ماده

 :شود نوشته زير شرح به نظارت هيأت

 :گرددمي ثبت ذيل موارد شامل دهندهرأي كامل مشخصات ماندمي باقي كانون نزد كه ورقه از قسمتي در

 پدر نام و خانوادگي نام و نام ـ الف

 كارشناسي پروانه شماره ـ ب

 رأي اخذ محل كانون نام ـ ج

 دهندهرأي امضاء ـ د
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 محل داراي فقط و بوده مشخصه عالمت و شماره امضاء، هرگونه فاقد بايد كه ورقه دوم قسمت مذكور، مشخصات ثبت از پس

 گردديم تسليم دهندهرأي به و جدا ورقه از باشد، كانون اركان البدلعلي و اصلي اعضاء تعداد به اسامي درج براي كافي و مناسب

 .بيندازد صندوق در و نوشته مخفي صورتبه آن در را خود رأي تا

 مأخوذه آراء و مفتوح نظارت هيأت و عمومي مجمع رئيسه هيأت توسط آراء صندوق رأي، اخذ مهلت پايان از پس ـ31 ماده

 .گرددمي امضاء و تهيه مأخوذه آراء ترتيب به منتخبان فهرست و شودمي قرائت و شمارش

 اعتراضات به رسيدگي پايان تا و گرددمي مهر و الک نظارت هيأت توسط و ضبط صندوق در مجدداً شدهقرائت آراء ـ تبصره

 سپس و گيرد قرار استفاده مورد بازرسي و بازبيني به نياز صورت در تا ماندمي محفوظ انتخابات قطعي نتيجه اعالم و احتمالي

 .شودمي معدوم

 فتهپذير كساني از اعتراض و باشدمي انتخابات اوليه نتايج اعالم از پس روز سه تا انتخابات جريان از اعتراض، مدت ـ39 ماده

 .اندداشته حضور عمومي مجمع در كه شودمي

 و نظارت هيأت و عمومي مجمع رئيسه هيأت از مركب ايجلسه در و تسليم مربوط كانون به كتبي صورتبه اعتراض ـ16 ماده

 .باشدمي معتبر حاضران اكثريت رأي شودمي رسيدگي عالي شوراي نماينده

 شوراي و كرده ارسال عالي شوراي به را منتخبان اسامي انتخابات، شدنقطعي تاريخ از روز سه ظرف مربوط كانون ـ10 ماده

 .نمايدمي ابالغ و صادر وقت اسرع در را الزم احكام مزبور

 شوراي به الزم تصميم اتخاذ جهت مراتب شود، داده تشخيص وارد اعتراض اعتراضات، به رسيدگي جلسه در چنانچه ـ15 ماده

 .گرددمي اعالم عالي

 مدیره هیأت ـ چهارم فصل

 و آراء تعداد بترتي به نيز بقيه و تعيين منتخبان بين از مكتسبه آراء تعداد ترتيب به كانون مديره هيأت اصلي اعضاء ـ13 ماده

 .بود خواهند البدلعلي عضو قانون( 51) ماده در مقرر حدنصاب تا

 ترتيب به عالي شوراي توسط اعضاء احكام صدور از پس هفته يك حداكثر ظرف منتخب مديره هيأت جلسه اولين ـ11 ماده

 سبتن و تشكيل اعضاء تمامي حضور با عمومي مجمع در عالي شوراي ناظر يا و قبلي مديره هيأت رئيسنايب رئيس، دعوت به

 .نمود خواهند گيريتصميم مالي امور مسئول و منشي و رئيسنايب و رئيس انتخاب به

( 51) ماده در مندرج نصاب رعايت با هفته يك ظرف بعدي جلسه نيابند حضور اعضاء تمامي اول جلسه در چنانچه ـ0 تبصره

 .گردندمي انتخاب يادشده، مسئوالن و يافته تشكيل قانون

 صويبت و قرائت تصميمات نتيجه و مذاكرات خالصه و تشكيل باريك روز پانزده هر حداقل بايد مديره هيأت جلسات ـ5 تبصره

 .برسد جلسه در حاضران امضاء به جلسهصورت سپس و

 در البدلعلي اعضاي و آيدمي عمل به دعوت مديره هيأت جلسات در شركت جهت البدلعلي و اصلي اعضاي از ـ16 ماده

 ولحص تا صورت اين در. باشد نشده حاصل قانوني حدنصاب اصلي اعضاي حضور عدم علت به كه داشت خواهند رأي حق صورتي

 .داشت خواهند رأي حق جلسه همان در صرفاً اصلي اعضاي عنوانبه آراء ترتيب به البدلعلي اعضاي قانوني نصاب
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 يگرد قانوني دليل هر يا و متوالي جلسه شش در غيرموجه غيبت يا و صالحيت سلب يا و استعفا يا فوت صورت در ـ10 ماده

 حكم و رددگمي جايگزين اصلي عضو عنوانبه بوده رأي بيشترين داراي كه البدليعلي عضو شود، اصلي عضو بركناري باعث كه

 .شودمي صادر عالي شوراي رئيس توسط كانون رئيس معرفي با وي

 سهم عنوانبه قانون( 31) ماده ذيل تبصره برابر عالي شوراي كه را متناسبي هزينه است مكلف كانون هر مديره هيأت ـ17 ماده

 مالي سال طي تدريجبه و منظور خود بودجه در سالههمه نمايدمي ابالغ و تعيين عالي شوراي جاري هايهزينه از كانون آن

 .بپردازد عالي شوراي به مالي سال پايان تا حداكثر مربوط

 مربوط، كانون كارشناسان ايحرفه خدمات كيفيت ارتقاي از اطمينان منظوربه است موظف كانون هر مديره هيأت ـ11 ماده

 ضرورت و ايحرفه شئون با ناسازگار رفتار از پيشگيري كارشناسي، هايگزارش كيفيت كارشناسي، انجام هايروش در هماهنگي

 و اجرايي هايدستورالعمل و هانامهآيين قانوني، مقررات رعايت در دقت همچنين عضو، كارشناسان بازآموزي هايدوره گذراندن

 نظارت. نمايد مستمر نظارت كانون آن رسمي كارشناسان ايحرفه كار بر عالي، شوراي تصويبي و تدويني هاينظامنامه و ضوابط

 ها،روندهپ اندموظف رسمي كارشناسان. گيردمي انجام ربطذي تخصصي هايگروه نظر جلب با اعضاء ايحرفه هايفعاليت بر كانون

 اسناد جزو مربوط مدارک و هاگزارش. دهند قرار مذكور هايگروه و كانون اختيار در رسيدگي براي را موردنياز مدارک اطالعات،

 .باشدمي ممنوع مورد غير در آن افشاي يا و كارگيريبه و محسوب شدهبنديطبقه

 بازرسان ـ پنجم فصل

 :از است عبارت عالي شوراي در بازرسان اختيارات و وظايف ـ19 ماده

 ساير و مشيخط تعيين در و نموده شركت رأي حق داشتن با مزبور شوراي جلسات در عالي شوراي اعضاي ساير مانند ـ الف

 .باشندمي سهيم تصميمات

 نگهداري زمينه در اگر و داده قرار حسابرسي و بررسي مورد را عالي شوراي مالي امور توانندمي بدانند الزم كه زمان هر ـ ب

 طرح جهت عالي شوراي رئيس به را موضوع نمودند برخورد جريان سوء يا و نقص وجود از مواردي به مالي مسائل و هاحساب

 موضوع توانندمي بازرسان نمايد، خودداري موضوع طرح از عالي شوراي رئيس چنانچه و نمايند گزارش شورا آن جلسات در

 .نمايند مطرح عالي شوراي در مستقيماً را احتمالي نواقص

 :است زير شرح به هاكانون مديره هيأت در بازرسان اختيارات و وظايف ـ 66 ماده

 .نمايند شركت رأي حق داشتن بدون مديره هيأت جلسات در توانندمي بازرسان ـ الف

 اطالعات و مدارک و اسناد و دفاتر و داشته نظارت كانون عمليات بر اجرايي امور در دخالت بدون دارند اختيار بازرسان ـ ب

 .دهند قرار موردبررسي و مطالبه شود ايجاد كانون اجرايي هايفعاليت در ايوقفه آنكه بدون را موردنياز

 ساليانه عمومي مجمع تشكيل از قبل هفته دو حداقل كه را كانون مديره هيأت مصوب مالي هايصورت اندموظف بازرسان ـ ج

 عمومي مجمع تشكيل از قبل روز پنج حداكثر ظرف را خود نظر و داده قرار رسيدگي مورد گيرد،مي قرار اختيارشان در و تهيه

 مجمع به قانون( 21) ماده اساس بر را خود ساليانه گزارش و دهند قرار عمومي مجمع در طرح جهت مديره هيأت اختيار در

 .نمايند ارائه عمومي
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 کارشناسی پروانه صدور کارآموزی، آزمون، ـ ششم فصل

 تعداد شودمي منتشر كشور كثيراالنتشار روزنامه دو در حداقل كه آگهي نوبت يك طي سالههمه عالي شوراي ـ 60 ماده

 .نمود خواهد اعالن هااستان نياز تفكيك به را مختلف هايرشته در موردنياز كارشناسان

 مربوط استان موردنياز در را هاكانون و هااستان هايدادگستري كل ادارات نظرات آگهي انتشار از قبل عالي شوراي ـ0 تبصره

 .نمايدمي اتخاذ مقتضي تصميم آن مبناي بر و كسب

 محلي روزنامه يك در را خود فعاليت حوزه به مربوط بخش در عالي شوراي سوي از منتشره آگهي توانندمي هاكانون ـ5 تبصره

 .نمايند منتشر نيز

 مايندگين دفتر يا مربوط كانون دفتر به زير مشخصات با را خود تقاضاي بايد كارشناسي پروانه درخواست داوطلبان ـ 65 ماده

 :نمايند تسليم است داده تشكيل استان آن در كارشناسان كانون كه هايياستان

 داوطلب كامل مشخصات ـ الف

 اوراق ابالغ براي داوطلب اقامت محل ـ ب

 سوءپيشينه نداشتن به تصريح ـ ج

 مخدر مواد و افيون به اعتياد عدم به تعهد ـ د

 صالحذي مرجع از تأييديه ارائه باشد شده اخذ كشور از خارج هايدانشگاه از دانشنامه چنانچه و موردنياز تحصيلي مدرک ـ هـ

 كارشناسي پروانه درخواست مورد رشته ـ و

 كارشناسي براي درخواست مورد محل ـ ز

 معرف نفر دو مشخصات و آدرس اعالم ـ ح

 خذا از بعد تقاضا مورد رشته در تجربي كار سابقه سال پنج داشتن بر مبني هاكانون قبول مورد معتبر مراجع از گواهي ـ ط

 ليسانس دانشنامه كه هاييرشته مورد در و قانون( 51) ماده( و) بند به توجه با تقاضا مورد رشته در ليسانس تحصيلي مدرک

 تقاضا مورد رشته در تجربي كار سابقه سال پانزده بر مبني هاكانون قبول مورد معتبر مراجع از گواهي اخذ باشد نداشته مربوط

 ده گواهي ارائه قانون( 51) ماده( 2) تبصره مشمول متقاضيان خصوص در و رشته هر در باالتر يا كارشناسي مدرک داشتن با

 ثبتي بردارينقشه يا ثبتي امور در سابقه سال

 رد مقرر موارد ساير و اخالقي هاياولويت صالحيت و تجربي و علمي لحاظ از موردنياز كارشناسان انتخاب منظوربه ـ 63 ماده

 اندكرده كسب قبولي نمره نصاب و موفق تجربي و علمي آزمون در كه را كساني عالي شوراي آزمون دوره هر در قانون،( 51) ماده

 .نمايدمي معرفي قانون( 53) ماده كميسيون به
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 اهيدانشگ كتب منابع از است عبارت امتحاني سئواالت منابع و بود خواهد شفاهي و كتبي صورتبه آزمون برگزاري ـ 61 ماده

 .گرددمي معرفي و انتخاب رشته هر به مربوط الزم تجارب و استانداردها رعايت با كه مربوط رشته در

 .باشدمي آزمون اخذ تاريخ از ماه دو ظرف حداكثر داوطلبان قبولي نتيجه اعالم موعد ـ تبصره

 نظر زير را خود كارآموزي دوره اند،موظف گردندمي انتخاب كارشناسي پروانه اخذ جهت كه كارشناسي داوطلبان ـ 66 ماده

 را ودخ نظر باريك ماه سه هر راهنما كارشناس. بگذرانند موفقيت با گرددمي معرفي مربوط كانون سوي از كه راهنما كارشناس

 ورهد باشد منفي كارآموز به نسبت راهنما كارشناس نظر كهدرصورتي و نمايدمي گزارش مربوط كانون به كارآموز به نسبت

 .گرددمي اضافه باشد الزم كه مدتي براي كارآموزي

 وظايف شناخت و مربوط مقررات و قوانين مطالعه و آموزشي كارشناسي امور انجام از است عبارت كارآموز وظايف ـ تبصره

 تشكيل هاكانون طرف از كه آموزشي هايكالس در موفقيت و گرددمي محول وي به راهنما كارشناس سوي از كه كارشناسي

 .شودمي

 تجربي، و علمي مصاحبه قبولي، نمره نصاب آزمون، برگزاري نحوه آزمون، سؤاالت طرح جزييات دستورالعمل ـ 60 ماده

 ها،شهرستان و هااستان كانون نمايندگي تشكيل و كارشناسي هايگروه و هارشته مقررات همچنين و آن بر نظارت و كارآموزي

 .گرددمي ابالغ هاكانون به اجرا جهت و تصويب تدوين، عالي شوراي وسيلهبه

 اخالقی هایاولویت و صالحیت کمیسیون ـ هفتم فصل

 كارشناسي متقاضيان اخالقي هاياولويت صالحيت گزينش و قانون( 51) و( 9) مواد در مندرج موارد تطبيق منظوربهـ  67 ماده

 شرح به كميسيوني عالي شوراي در عضويت و كانون اركان در عضويت داوطلبان صالحيت خصوص در اظهارنظر همچنين و

 :باشدمي ذيل شرح به آن وظائف اهم كه گرددمي تشكيل قانون( 53) ماده در مندرج

 صالحيت گزينش و قانون( 51) ماده در مندرج مواد با( كارشناسي امر متقاضيان)كارشناسي داوطلبان شرايط تطبيق ـ الف

 .عالي شوراي به نتيجه اعالم و اخالقي هاياولويت

 هفت مهلت ظرف خود نظريه اعالم و قانون( 9) ماده در مندرج شرايط با كانون اركان در عضويت داوطلبان شرايط تطبيق ـ ب

 .مربوط هايكانون به روز

 در نظر اعالم و قانون( 27) ماده در يادشده بندهاي در مندرج شرايط با عالي شوراي در عضويت داوطلبان شرايط تطبيق ـ ج

 .عالي شوراي به روز هفت مهلت

 موردنظر تحقيقات و آوردهعمل به قانون( 53) ماده كميسيون با را همكاري هرگونه است مكلف كانون حراست واحد ـ 61 ماده

 ها،وزارتخانه انتظامي، و قضايي مراجع كليه همچنين. دارد اعالم را نتيجه و انجام شودمي تعيين كه مهلتي در را كميسيون

 غيردولتي و دولتي از اعم حقوقي اشخاص و اسالمي انقالب نهادهاي بنيادها، ها،شهرداري ها،بانك ها،شركت مؤسسات، ها،سازمان

 يسيونكم استعالمات به اندموظف است نام صريح ذكر يا نام ذكر مستلزم هاآن بر قانون شمول كه دولتي و عمومي مراجع ساير و

 .دارند معمول را الزم هايهمكاري و داده پاسخ كانون حراست و( 53) ماده

 كميسيون ندهد، پاسخ شدهانجام استعالمات به( 51) ماده( هـ) تبصره در مقرر مهلت در اطالعات وزارت كهدرصورتي ـ تبصره

 .نمود خواهد اتخاذ مقتضي تصميم شدهكسب اطالعات اساس بر
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 انتظامی هایدادگاه و دادسرا ـ هشتم فصل

 :باشد زير مشخصات حاوي و بوده شاكي امضاي با و كتبي بايد رسمي كارشناس تخلفات از شكايت ـ 69 ماده

 شاكي نشاني و نام ـ الف

 استناد مورد مدارک ذكر و كارشناس گزارش تصوير با شكايت موضوع ـ ب

 ادسرايد به اظهارنظر و رسيدگي جهت را شكايت عنداالقتضاء كانون مديره هيأت و شودمي ثبت مربوط كانون دفتر در شكايت

 .نمايدمي ارسال رسمي كارشناسان كانون انتظامي

 باشد، معتقد كارشناس تعقيب به اتهام تفهيم و بررسي و اوليه اقدامات از پس انتظامي دادسراي كهدرصورتي ـ06 ماده

 كانون طريق از روز ده مهلت ظرف را آن از نسخه يك رسمي، كارشناسان انتظامي دادگاه به ارسال ضمن و صادر كيفرخواست

 .نمايدمي ابالغ كارشناس به پيشتاز سفارشي پست وسيلهبه مربوط

 انتظامي گاهداد دفتر به مستقيماً يا و كانون دفتر طريق از كتباً را خود پاسخ ابالغ تاريخ از ماه يك مهلت ظرف تواندمي كارشناس

 .نمايد تسليم

 تحقيق كشف و توضيحات اداي براي را كارشناس يا شاكي حضور كانون انتظامي هايدادگاه يا دادسرا كهدرصورتي ـ00 ماده

 تصميم اتخاذ و رسيدگي از مانع موجه عذر بدون مقرر وقت در حضور عدم. نمايندمي صادر احضاريه مورد حسب بدانند الزم

 .بود نخواهد

 و هادادگاه دعوت شامل مدني دادرسي آيين قانون( 45) ماده در مندرج مقررات بر عالوه كارشناس براي موجه عذر ـ05 ماده

 .باشدمي نيز مذكور مراجع نزد توضيحات اداي يا كارشناسي قرار جهت ديگر قانوني مراجع

 تعيين رسيدگي وقت( 19) ماده در مذكور هايمهلت انقضاي يا كارشناس پاسخ وصول از پس انتظامي هايدادگاه ـ03 ماده

 هب تجديدنظر دعاوي مورد در و مربوط كانون رياست و كارشناس و انتظامي دادسراي اطالع به دادگاه دفتر طريق از و كنندمي

 رأي صدور و رسيدگي پايان تا پرونده هر در شدهمعرفي اعضاي. رساند خواهند دادگاه اعضاي ديگر معرفي جهت عالي شوراي

 .بود نخواهد حكم صدور و رسيدگي مانع انتظامي دادسراي معاون يا كارشناس حضور عدم. بود نخواهند تعويض قابل

 و مزبور شوراي رييس درخواست با باشد، انتظامي تجديدنظر ديگر شعب يا شعبه به نياز عالي شوراي نظر به چنانچه ـ01 ماده

 جديدنظرت اول شعبه رييس عهده به تجديدنظر شعب يا شعبه به پرونده ارجاع. شد خواهد تشكيل قضاييه قوه رييس تصويب

 .است

 را اتبمر باشد انتظامي دادگاه در تعقيب قابل كه نمايند مشاهده تخلفي كارشناسان از قضايي مراجع كهدرصورتي ـ06 ماده

 رايدادس به رسيدگي جهت را پرونده دهد تشخيص تعقيب قابل را موضوع كانون هرگاه. دهندمي اطالع مربوط كانون به كتباً

 وردم كانون نظر كهدرصورتي. دهدمي اطالع مذكور مرجع به را مراتب نباشد تعقيب به معتقد چنانچه و نمايدمي ارجاع انتظامي

 .نمايدمي ارجاع كانون انتظامي دادسراي به رسيدگي جهت رأساً نگيرد قرار قضايي مرجع پذيرش
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 را وضوعم لكن ندانند جرم را انتسابي عمل چنانچه رسمي كارشناسان عليه شكايات به كنندهرسيدگي قضايي مراجع ـ00 ماده

 دادسراي به رسيدگي جهت مقتضي قرار صدور با را پرونده دهند، تشخيص قانون( 26) ماده در مندرج تخلفات از يكي با منطبق

 .نمود خواهند ارسال مربوط انتظامي

 يشورا. گرددمي ارسال عالي شوراي به هاكانون بازرسان و دادستان مديره، هيأت اعضاي عليه واصله شكايات كليه ـ07 ماده

 رسيدگي جهت قانون( 7) ماده( ط) بند اجراي در امر سوابق با عنداالقتضاء الزم هايبررسي ضمن را موضوع است موظف عالي

 .نمايد ارسال قضات انتظامي دادسراي به تصميم اتخاذ و

 و انتخاب كانون آن رسمي كارشناسان بين از را موردنياز دادياران برابر دو است مكلف كانون هر انتظامي دادستان ـ01 ماده

 معرفي انتظامي دادستان به انتصاب حكم صدور جهت و تأييد را موردنياز دادياران مربوط كانون مديره هيأت. نمايد معرفي

 .كندمي

 جمعم و مديره هيأت طريق از آنان بودجه تأمين از پس حقوقدانان بين از را افرادي تواندمي كانون انتظامي دادستان ـ تبصره

 .نمايد صادر الزم ابالغ و انتخاب دادستان معاون عنوانبه عمومي

 ت،دول به وابسته و دولتي هايشركت و مؤسسات ها،سازمان ادارات، ها،وزارتخانه انتظامي و قضايي مراجع كهدرصورتيـ 09 ماده

 ددستمز اندمكلف باشند خواسته هاكانون از رسمي كارشناس حقوقي، و حقيقي اشخاص و هاشهرداري بنيادها، نهادها، ها،بانك

 كانون سهم( %1) درصد پنج كسر از پس تا نمايند واريز مربوط كانون نمايندگي يا كانون حساب به ارجاعي امور در را كارشناسي

 .گردد پرداخت كارشناس به مابقي قانوني كسورات ساير و

 دانمكلف ماده اين در مذكور مراجع نگرديد توديع كانون صندوق در كارشناسي الزحمهحق علت هر به كهدرصورتي ـ0 تبصره

 نيز كارشناسان. برسانند مربوط كانون نمايندگي يا كانون اطالع به و واريز كانون وجه در و كسر را كانون سهم( %1) درصد پنج

 .برسانند كانون اطالع به را خود هايكارشناسي الزحمهحق از مكسوره وجوه( %1) درصد پنج فهرست اندموظف

 بوده قانون( 26) ماده( هـ) بند در مصرح شغلي شئون خالف مرتكبان حكم در ماده اين مفاد از متخلف كارشناسان ـ5 تبصره

 .گرفت خواهند قرار قانوني تعقيب تحت و

 رينآخ تاريخ از سال دو يا و باشد نشده تعقيب و گرديده منقضي آن وقوع تاريخ از سال دو كه انتظامي تخلفات در ـ76 ماده

 .شد خواهد موقوف تعقيب نشده، حكم صدور به منتهي و گذشته آن انتظامي اقدام

جمهوررييس اول معاون – عارف محمدرضا  
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 بعدی اصالحات با 8۱/18/88۱1 مصوب توسعه سوم برنامه قانون 81۱ ماده

 اجازه قضائيه قوه به عامه، حقوق حفظ و قضائي خدمات به مردم دستيابي تسهيل و حقوقي الزم هايحمايت اعمال منظور به

 رايب حقوقي مشاور مؤسسات تاسيس مجوز صدور جهت حقوق رشته التحصيالنفارغ صالحيت تائيد به نسبت تا شودمي داده

 .نمايد اقدام آنان

 مجاز متقاضيان وكالت امور انجام براي غيردولتي و دولتي هايسازمان و ادارات و دادگستري محاكم در مذكور مشاوران حضور

 .بود خواهد

 .است پذيرامكان فوق طريق به نيز دادگستري رسمي كارشناسان صالحيت تائيد

 .رسيد خواهد قضائيهقوه رئيس تصويب به مذكور افراد كارشناسي تعرفه تعيين و ماده اين اجرايي نامهآئين

 

 قضاییه قوه رییس 01/88/881۱ مصوب اقتصادی توسعه سوم برنامه قانون 81۱ ماده اجرایی نامهآیین

 :گردندمي تعريف ذيل شرح به نامهآيين اين در رفته كار به اختصاري عبارات و هاواژه ـ0ماده

 خانواده؛ مشاوران و رسمي كارشناسان وكال، مركز: مركز ـ5

 خانواده؛ مشاوران و رسمي كارشناسان وكال، بر نظارت هيأت: نظارت هيأت ـ2

 خانواده؛ مشاوران و رسمي كارشناسان وكال، صالحيت تعيين هيأت: صالحيت تعيين هيأت ـ3

 مجلس 5379/5/57 مصوب اسالمي جمهوري فرهنگي و اجتماعي اقتصادي توسعه سوم برنامه قانون 587 ماده: 587 ماده ـ4

 اسالمي؛ شوراي

 نحوه دستورالعمل و 93/55/27 مصوب خانواده حمايت قانون اجرايي نامهآيين موضوع خانواده مشاوران: خانواده مشاوران ـ 1

 . 96/52/25 مصوب خانواده مراكز فعاليت و تشكيل

 



 مجتمع مهندسین البرزمواد امتحانی مشترک برای کلیه رشته های امتحانی کارشناسی رسمی دادگستری        
  EEEng.ir@اینستاگرام:          EEEng@کانال تلگرام:           69060000396مشاوره:       65035763600تماس: 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 ، مجتمع مهندسین البرز )گروه آموزشی دکتر حاجی محمدی(5البرز، کرج، بلوار عالمه جعفری، نبش شهدای 

57 

 

 قوه رييس اول معاون از مركب نظارت هيأت 587 ماده اجراي مشي خط تنظيم و نظارت گذاري،سياست منظور به ـ5ماده

 انتظامي تاندادس قضاييه، قوه قضايي معاون قضائيه، قوه انساني منابع معاون رياست، حوزه رييس ،(هيأت رييس عنوان به) قضائيه

 صميماتت. گرددمي تشكيل مركز رييس و  قضاييه قوه رييس تعيين با باال به 9 قضايي پايه داراي رتبه عالي قضات از يكي قضات،

 .بود خواهد معتبر اكثريت راي با نظارت هيأت

 :از عبارتست مذكور هيأت وظائف

 سال؛ هر در پذيرش قابل كارشناس و وكالت كارآموز تعداد تعيين ـ الف

 نظارت؛ هيأت مصوبات و نامه آيين اجراي حسن بر نظارت ـ ب

 در انشدگ قبول رفتاري و اخالقي صالحيت رد مورد در صالحيت تعيين هيأت تصميمات به نسبت تجديدنظر رسيدگي ـ پ

 كارشناسي؛ و وكالت شاغلين يا آزمون

 كارشناسان و خانواده مشاوران وكال، مركز عملكرد ارتقاء براي راهكار ارائه و مشكالت و مسائل رفع جهت تصميم اتخاذ ـ ت

 جاري؛ مقررات و قوانين چارچوب در رسمي

 كشور؛ و قضائيه قوه مراكز و ادارات و نهادها سازمانها، و مركز بين تعامل و هماهنگي ايجاد ـ ث

 .نيست قضائيه قوه رييس مستقيم نظارت مانع هيأت اين وجود ـ ج

 عمراج كليه در مركز قانوني و حقوقي نماينده مركز رييس. است مستقل اداري و مالي حقوقي، شخصيت داراي مركز ـ3ماده

 قابل مركز تصميمات و آراء. نمايد معرفي وكيل يا نماينده تواندمي و است دولتي غير و دولتي ادارات و سازمانها و قضايي اداري

 ه،پروان تمديد بابت مأخوذه مبالغ از مركز بودجه. نيست اداري عدالت ديوان در رسيدگي قابل و بوده نظارت هيأت در اعتراض

 درآمد از درصد 1 و مندان عالقه كمكهاي و هدايا تبليغات، آن، امثال و نشريات و كتب چاپ آموزش، و مصاحبه آزمون، برگزاري

 .شودمي تأمين خانواده مشاوران و كارشناسان و وكال

 ندتوامي و داشت خواهد بعهده را مركز امور اداره كه گرددمي انتخاب حقوقدانان بين از قضائيه قوه رييس توسط مركز رييس

. نمايد انتخاب رسمي كارشناسان و وكال خانواده، مشاورين بين از غيره و مالي و اداري آموزشي، اجرايي، امور در را خود معاونين

 مركز رييس با خانواده مشاوره و رسمي كارشناسي وكالت، هايپروانه امضاء. شودمي پرداخت مركز درآمدهاي از آنان الزحمهحق

 .است

 لذي شرح به آن وظايف و گرددمي تشكيل نظارت هيأت و مركز رييس نظرتحت و مربوطه نامهآيين اجراي جهت مركز ـ1ماده

 :است

 رد كارشناسان و مشاوران تعداد تعيين خصوص در كشور سراسر از الزم اطالعات آوريجمع و كارشناسي بررسيهاي انجام: الف

 سال؛ هر

 متقاضيان؛ گزينش و مصاحبه علمي، آزمونهاي برگزاري: ب

 خلفاتت خصوص در تحقيق و بررسي بويژه خانواده مشاوران و رسمي كارشناسان و وكال عملكرد به نسبت پيگيري و نظارت: ج

 آنان؛ عملكرد و وضعيت بررسي همچنين و آنان
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 قضائيه؛ قوه كارشناسان و وكال حقوقي، مشاوران به امر ارجاع و قضائي خدمات به نيازمند و بضاعت كم افراد شناسايي: د

 هدانشگا علمي هيأت رسمي عضو كه كارشناسي و خانواده مشاوره و وكالت پروانه متقاضيان شرايط احراز و مدارک بررسي: هـ

 قضائي؛ سوابق واجد متقاضيان يا و باشندمي

 كارآموزان؛ علمي آموزش و عملي كارآموزي نحوه ارزيابي و نظارت: و

 كارشناسي؛ و 5،2 پايه وكالت و حقوقي مشاوره پروانه و كارآموزي پروانه اعطاي مقدمات انجام: ز

 .كارشناسي و وكالت حقوقي، مشاوره پروانه كنندگاندريافت از سوگندنامه و تعهدنامه اخذ و تحليف مراسم برگزاري: ح

 :اشندب ذيل شرايط داراي بايد حقوقي مشاوره موسسه تاسيس يا رسمي كارشناس و وكالت پروانه مجوز اخذ متقاضيان ـ 6ماده

 ايران؛ اسالمي جمهوري دولت تابعيت: الف

 حقوقي مشاوره پروانه صدور زمان در رسمي كارشناسان و حقوقي مشاوران وكال، براي شمسي تمام سال 24 حداقل داشتن: ب

 وكال؛ و حقوقي مشاوران بـراي شمسي تمام سال 61 حداكثر و كارشـناسي و وكالت و

( ميرس ارزشيابي شرط به اخير، حالت در) خارجي يا داخلي معتبر هايدانشكده از كارشناسي معتبر دانشنامه حداقل داشتن: ج

 كارشناسي؛ متقاضيان براي تقاضا مورد رشته در و وكالت و حقوقي مشاوره متقاضيان براي حقوق رشته در

 آقايان؛ براي دائم معافيت يا عمومي وظيفه خدمت انجام: د

 اجتماعي؛ حقوق از محروميت عدم و كيفري مؤثر سوءپيشينه عدم: ر

 فسق؛ به تجاهر عدم و قانوني پزشكي سازمان تأييد به سكرآور و مخدر مواد به اعتياد عدم: و

 شهرداريها انقالبي، هاينهاد دولتي، شركتهاي و ادارات سازمانها، ها،وزارتخانه در پيماني قراردادي، رسمي، از اعم اشتغال عدم: ز

 شخص كه مادامي آن از پس و مجوز صدور زمان در دفترياري يا سردفتري به اشتغال عدم و عمومي خدمات به مأمور مؤسسات و

 ؛(حقوقي مشاوره و وكالت متقاضيان براي. )دارد اشتغال نامهآيين اين موضوع وكالت و حقوقي مشاوره به

 شهرت؛ سوء نداشتن: ح

 اساسي؛ قانون و نظام اصل به تعهد و وثاقت داشتن: ط

 اضيانمتق براي صالحيت سلب يا و دادگستري وكالت يا دولتي خدمات يا قضائي خدمات از دائم انفصال به محكوميت عدم: ي

 .كارشناسي متقاضيان براي كارشناسي شغل از دائم انفصال به محكوميت عدم و حقوقي مشاوره شغل

 .باشدمي مستثني «ز» بند مقررات از دانشگاهها در پژوهشي يا آموزشي مشاغل ـ تبصره

 حلم هر براي نياز مورد تعداد تعيين با دارد كارشناس و وكيل و حقوقي مشاور به احتياج كه نقاطي صورت سال هر در ـ 0ماده

 هاآگهي در مقرر مدت ظرف بايد متقاضيان. شودمي رسانده متقاضيان اطالعبه داوطلبان پذيرش نامه ويژه انتشار طريق از

 الوك حقوقي، مشاوران مركز نشاني به سفارشي پست طريق از ذيل مراتب درج با و تكميل را مربوطه مدارک و خود درخواست

 .نمايند ارسال كارشناسان و
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 ؛ متقاضي تحصيالت ميزان و شناسنامه طبق كامل مشخصات: الف

 ؛ پستي نشاني و اقامت محل: ب

 ؛ قبلي اشتغال صورت در درخواست از قبل شغلي سوابق: ج

 .كارشناسي يا و وكالت حقوقي، مشاوره مؤسسه تأسيس براي درخواست مورد خدمت محل تعيين: د

 :باشد ذيل پيوستهاي داراي بايد متقاضيان درخواست ـ 7ماده

 ؛ ملي كارت و شناسنامه صفحات كليه از مصدق تصوير برگ يك: الف

 ؛ 3×4 عكس قطعه 6: ب

 ؛ تحصيلي مدرک گواهي: ج

 ند؛ك معرفي مناسب كارشناسي يا و وكالت حقوقي، مشاوره براي را نظر مورد فرد كه وثوق مورد افراد امضاي به وثاقت گواهي: د

 .اشتغال سابقه داشتن صورت در مربوطه مستندات همراه به اشتغال سوابق گواهي: ه

 ركزم. شودمي تشكيل اي جداگانه پرونده متقاضي هر براي و ثبت «مركز» در وصول ترتيب به متقاضيان درخواست ـ 1ماده

 اليع آموزش مؤسسه از و گذشته و فعلي تحصيل محل يا اشتغال و اقامت محل قضايي و اطالعاتي مراجع از را متقاضي سوابق

 رائها صالحيت تعيين هيأت به و منعكس پرونده در را نتيجه و تحقيق مقتضي بنحو وي صالحيت درباره و استعالم مربوطه

 .نمايدمي

 يأته بنام هياتي توسط شدگان پذيرفته رفتاري و اخالقي صالحيت گزينش، و تحقيق مصاحبه، آزمون، انجام از پس ـ9ماده

 انوادهخ مشاورين وكال، رتبه، عالي قضات از نفر چهار و( هيأت رييس بعنوان) مركز رييس از مركب آن اعضاء كه صالحيت تعيين

 ميماتتص و جلسات. شد خواهد رد يا تائيد است، قضاييه قوه رييس تصويب و نظارت هيأت پيشنهاد به رسمي كارشناسان يا

 .دارد رسميت باشد مركز رييس آنان از يكي كه عضو سه موافق نظر و حضور با و مركز رييس دعوت با هيأت

 ار خانواده مشاوران و رسمي كارشناسان وكال، از هريك رفتاري يا اخالقي صالحيت زوال صالحيت تعيين هيأت صورتيكه در

 يستب ظرف تصميم اين. نمايد تصميم اتخاذ فوق مشاغل از موقت يا دائم محروميت پروانه، ابطال درخصوص تواندمي نمايد احراز

 .است قطعي خصوص اين در نظارت هيأت راي. است نظارت هيأت در تجديدنظرخواهي قابل ابالغ از روز

 وهق گزينش هسته از را خانواده مشاوره و رسمي كارشناسي وكالت، متقاضيان صالحيت بررسي است مكلف مركز ـ تبصره

 و امانج را الزم هايبررسي مكلفند مذكور مراجع. نمايد درخواست مربوط نهادهاي ساير يا قضاييه قوه اطالعات حفاظت قضائيه،

 .كندمي اتخاذ مقتضي تصميم راساً مركز اال و نمايد ارسال مركز به ماه 2 مدت حداكثر ظرف را بررسي نتيجه

 برگزاري مكان و زمان. آمد خواهد بعمل كتبي امتحان آتي مواد در مقرر ترتيب به شرايط واجد داوطلبان كليه از ـ06ماده

 .گرددمي اعالم االنتشار كثير هايروزنامه طريق از امتحان
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 كارآموزي دوره طي شرط به آزمون در شركت بدون آنان رفتاري و اخالقي صالحيت تأييد صورت در زير افراد به ـ0تبصره

 .شودمي اعطا رسمي كارشناسي يا يك پايه وكالت پروانه مورد حسب

 مدرک با تدريس سابقه سال 51 حداقل داشتن شرط به عالي آموزش تأييد مورد حقوق هايدانشكده علمي هايهيات اعضاء ـ5

 مرتبط؛ تخصصي دروس يا حقوقي دروس در دكتري

 تدريس سابقه سال 51 و مرتبط رشته در دكتري مدرک داشتن شرط به كارشناسي مرتبط هايرشته در علمي هيأت اعضاي ـ2

 . مذكور رشته در

 الس پنج و اسالمي حقوق مباني و فقه و حقوق هايرشته از يكي در ليسانس دانشنامه حداقل داراي كه داوطلباني ـ5تبصره

 پايه پروانه آنان به و بوده معاف كارآموزي و آزمون در شركت از باشند 1 ماده در مندرج ديگر شرايط حائز و بوده قضائي سابقه

 .شودمي اعطا وكالت 5

 جامع قانون مكرر 19 ماده در مذكور ايثارگرانبه قضائي حوزه هر كارشناسي و وكالت شدگان پذيرفته از درصد 31 ـ3تبصره

 از استفاده. يابد مي اختصاص اند نموده كسب را شده پذيرفته آخرين نمره درصد71 حداقل كه ايثارگران، به رساني خدمات

 .باشد نمي اند نموده كسب را آزاد سهميه قبولي نمره كه ايثارگراني پذيرش از مانع سهميه اين

 كار سابقه سال 51 داشتن شرط به كشور قانوني پزشكي سازمان در شاغل رسمي كارشناسان و علمي هيأت اعضاي ـ1تبصره

 ساير احراز از پس و باشندمي معاف كارآموزي و آزمون از سابقه سال 51 داشتن صورت در و معاف آزمون از مربوطه سازمان در

 آنان به مذكور، سازمان توسط آنها تجربه و اخالقي و علمي صالحيت تأييد صورت در و نامهآيين( 1) ماده در مندرج شرايط

 .شودمي اعطاء باشدمي نياز مورد كه قضائي هايحوزه در كارشناسي پروانه

 :از عبارتند وكالت داوطلبان براي امتحاني مواد ـ00ماده

 يعموم جزاي حقوق تجارت، حقوق حسبي، امور و مدني حقوقي مدني، و كيفري دادرسي آيين تحريرالوسيله، حد در فقه متون

 .ثبت حقوق و اختصاصي و

 :از عبارتند رسمي كارشناسي داوطلبان براي امتحاني مواد ـ05ماده

 .تقاضا مورد رشته به مربوط فقهي و تخصصي دروس: الف

 .كارشناسي به مربوط مقررات و قوانين: ب

 .آيدمي بعمل شفاهي مصاحبه كندمي  تعيين مركز كه اشخاصي توسط كتبي درامتحان شدگان پذيرفته از ـ03ماده

 شركت شودمي اعالم مركز طرف از كه مجددي آزمون در بايد گرددمي اعالم ذخيره عنوان به آنها اسامي كه افرادي ـ تبصره

 .آيدمي بعمل شفاهـي مصاحبـه آنها از مجدد آزمون در موفقيـت از پس و نمايـند

 ماعال مركز اينترنتي سامانه طريق از كه آزمون آگهي در مذكور مقررات و ضوابط تمامي رعايت به موظف متقاضيان ـ01ماده

 .باشندمي شود،مي
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 :باشندمي زير موارد رعايت به موظف شدگان قبول ـ0تبصره

 آگهي؛ در مندرج ضوابط رعايت ـ5

 ها؛ مصاحبه در موقع به حضور ـ2

 تحليف؛ و اختبار كارآموزي، مراحل مجموع يا هريك در شركت ـ3

 .ماه 6 تا شده اعالم آنان قبولي قبالً  كه اشخاصي مورد در و قبولي از پس يكسال مدت به دفترچه و پروانه اخذ ـ4

 .گرددمي آنان قبولي شدن يكن لم كان موجب باال موارد رعايت عدم

 هيچ در و معدوم مردودين به مربوط سوابق و آزمون اوراق آزمون هر در آن اعالم و اعتراضات به رسيدگي از پس ـ5تبصره

 معمول مقتضي اقدام باشد، وارد اعتراض نظارت هيأت تشخيص به كه صورتي در. بود نخواهد مجدد رسيدگي قابل مرجعي

 .شد خواهد

 عاطال به است، شده داده تشخيص محرز صالحيت تعيين هيأت توسط آنان صالحيت كه را داوطلباني اسامي مركز ـ06ماده

 .نمايدمي اقدام آن امضاء و پروانه صدور به نسبت و رسانده قضائيه قوه رييس

 بود خواهد سال 2 مدت به صدور از پس نامهآيين اين موضوع خانواده مشاوره و رسمي كارشناس وكالت، پروانه اعتبار ـ00ماده

 مالياتي حساب مفاصا پروانه، تمديد براي موظفند وكال و حقوقي مشاورين. باشدمي تمديد قابل مشابه مدتهاي براي آن از پس كه

 از چيكهي در افراد اين وكالت پروانه، تمديد عدم صورت در. نمايند ابطال نيز را پروانه تجديد قانوني تمبر و نمايند ارائه را خود

 وي هپروان كه كارشناسي به ذيصالح مراجع سوي از كارشناسي امر ارجاع همچنين،. شد نخواهد پذيرفته قانوني ذيصالح مراجع

 .باشدمي ممنوع است، نشده تمديد

 و گرددمي اعطاء كارآموزي پروانه صالحيت احراز و علمي مصاحبه و آزمون در پذيرش از پس وكالت متقاضيان به ـ07ماده

 :بپردازند وكالت و كارآموزي به سرپرست وكيل نظر تحت ذيل، آموزشي تكاليف انجام بر عالوه ماه 58 مدت به موظفند

 ؛ ماه دو بمدت كاربردي آموزشي دوره در شركت ـ5

 ؛ گرددمي برگزار استاني هايمديره هيأت يا مركز توسط كه علمي هايسخنراني و هاهمايش در شركت ـ2

 ؛ شودمي تعيين مركز توسط كه كيفري يا مدني از اعم حقوقي موضوعات در مقاله و تحقيقي كار ارائه ـ3

 ؛ فقره بيست تعداد به كيفري يا حقوقي از اعم هاپرونده از گزارش تهيه ـ4

 (ماه 58 بمدت) مركز معرفي با جلسه چهار ماه هر در كيفري، و حقوقي هايدادگاه جلسات در شركت ـ 1

 .گرددمي اعطاء يك پايه پروانه آنان به اختبار در موفقيت و دوره اين طي از پس

 ثبت وي كارآموزي دوره عملكرد و كارآموز اخالقحسن كارنامه اين در. بود خواهد مخصوص كارنامه داراي كارآموز هر ـ تبصره

 خواهد لبعم مجدد اختبار آنان از نوبت سه براي نشوند اختبار در قبولي نصاب كسب به قادر كه كارآموزاني. شد خواهد ارزيابي و

 .شد خواهد يكن لم كان آنان پذيرش سوم، اختبار در قبولي عدم صورت در و آمد
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 و قضايي واحدهاي تمامي از است الزم و ضروري مركز اهداف پيشبرد با رابطه در كه را اقداماتي انجام تواندمي مركز ـ01ماده

 در را الزم اقدامات هستند مكلف مربوطه مراجع نمايد، درخواست كشور سراسر در قضائيه قوه به وابسته سازمانهاي و ستادي

 .دهند انجام آمده بعمل درخواست با رابطه

 سال 1 حداقل كه مربوط رشته در رسمي كارشناسان از يكي نزد ماه 6 بمدت بايد رسمي كارشناسي شدگانپذيرفته ـ09ماده

 خصش كارشناسي، جديد هايرشته در. نمايند كارآموزي بداند، مصلحت مركز كه نحوي بهر يا باشد داشـته كارشناسي سابقه

 .نمايد مقرر را ديگري ترتيب مركز كه آن مگر بود، خواهد معاف كارآموزي از شده پذيرفته

 و نامهسوگند و نموده ياد سوگند ذيل ترتيببه وي نماينده يا مركز رييس حضور با پروانه اخذ هنگام شده پذيرفته ـ56ماده

 .نمايدمي امضاء را مربوطه صورتجلسه

 :باشدمی ذیل بشرح مشاور سوگندنامه متن

 الرحیم الرحمن …ا بسم

 هميشه كه كنممي ياد سوگند متعال قادر خداوند به شوم نائل( وكالت و حقوقي مشاوره) شغل به خواهممي كه موقع اين در

 ننمايم اظهاري و اقدام امشغلي شرافت خالف بر و نداشته منظوري حق احقاق و عدالت جز و شمرده محترم را نظامات و قوانين

 و توزيكينه و شخصي نظر اعمال از و نموده رعايت را دعوي اصحاب و همكاران و اداري و قضائي مقامات اشخاص، احترام و

 من شرافت و باشم حق مدافع و داده قرار خود رويه را درستي و راستي دهممي انجام كه كارهايي و امور در و احتراز جوييانتقام

 .نمايممي امضاء را سوگندنامه ذيل و كرده ياد كه است سوگند اين وثيقه

 الرحیم الرحمن …ا بسم

 استير به دانسته ناظر و حاضر را متعال خداوند گرددمي ارجاع من به كه كارشناسي امور در كنممي ياد سوگند متعال خداوند به

 كامل طور به كارشناسي موضوع به نسبت را خود نظر و ندهم دخالت آن در را شخصي نظريات و نمايم اظهار را خود عقيده

 .نمايممي امضاء را سوگندنامه ذيل و ننويسم و نگويم چيزي واقع خالف بر و ندارم مكتوم را چيز هيچ و نمايم اظهار

 

 آن درسآ و اقدام وكالت دفتر افتتاح به نسبت مركز اعالم از پس ماه يك ظرف موظفند وكالت نهايي شدگانپذيرفته ـ50ماده

 شاورهم مؤسسه ديگر وكيل چند يا يك مشاركت با نمايند، فعاليت مشتركاً دارند تمايل كه وكاليي. نمايند اعالم مركز به را

 .دهندمي قرار مركز اختيار در را مؤسسه ثبت مدارک ماه دو مدت ظرف و تأسيس حقوقي

 صادر محل آن براي مؤسسه تأسيس پروانه كه شودمي انجام شهرستاني امالک و اسناد ثبت اداره در مؤسسه ثبت ـ0تبصره

 .است شده

 ود؛ب خواهد است شده تعيين پروانه در كه مدتي براي مركز  از تأسيس پروانه ارائه به موكول حقوقي مؤسسات ثبت ـ5تبصره

 .باشدمي پروانه تمديد تابع ثبت تمديد

 .باشند داشته مركز از وكالت پروانه بايد موسسه مؤسس اعضاي ـ3تبصره

 .بود خواهد غيرتجـاري مؤسسات به مـربـوط مقـررات و ضوابط تـابـع حقوقي مشـاوره مؤسسه ـ1تبصره
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 آن فعاليت عمالً تواننمي و شود داير است شده درج صادره پروانه در كه محلي در بايد حقوقي مؤسسه يا وكالت دفتر ـ55ماده

 قتمواف قبالً محل تغيير خصوص در اينكه مگر گرددمي ابطال صادره پروانه غيراينصورت در نمود؛ متمركز ديگري محل در را

 .باشد شده كسب مركز

 .دباش نمي وكيل عنوان به ديگر شهرهاي مراجع ساير يا محاكم در حقوقي مشاور شخص حضور از مانع ماده اين مفاد ـ تبصره

 يا كالتو دفتر براي شعب ايجاد باشند؛ مي حقوقي مؤسسه يا وكالت دفتر يك تشكيل به مجاز فقط پروانه دارندگان ـ53ماده

 .بود خواهد آن شعب تمام و مؤسسه موقت يا دائمي تعطيلي و تعقيب مستوجب و ممنوع حقوقي مؤسسه

 رد كه است همان نامهآيين اين موضوع خانواده مشاوران و رسمي كارشناسان وكال، هاي مسئوليت و تكاليف و وظايف ـ51ماده

 .است مقرر رسمي كارشناسان و دادگستري وكاليبه مربوط هاينامهآيين و مقررات و قوانين

 در وكالت حق گردندمي محكوم درجه تنزلبه كه وكاليي نيز و وكالت 2 پايه پروانه داراي وكالي وكالت، كارآموزان ـ56ماده

 :ندارند را ذيل موارد

 كشور؛ ديوانعالي در وكالت ـ5

: اراختب توضيح] رئيس وقف و توليت وصيت، حبس، ثلث، حجر، نسب، طالق، اصل آن، فسخ و  نكاح اصل به راجع دعاوي ـ2

 [است شده منتشر رسمي روزنامه در شكل همين به و زايد بند اين انتهاي در «رئيس» كلمه

 همين به و دزاي بند اين انتهاي در «رئيس» كلمه: اختبار توضيح] رئيس ريال ميليارد بيست از از بيش خواسته با مالي دعاوي ـ3

 [است شده منتشر رسمي روزنامه در شكل

 . باالتر و 1 درجه تعزيري مجازات يا حد مستوجب جرايم ـ4

 مركز توسط صالحيت احراز و كارآموزي پايان از پس. نمايندمي وكالت سرپرست وكيل نظر زير وكالت كارآموزان ـ0تبصره

 .يابدمي ارتقاء 5 پايه به وكيل پروانه

 .باشد نمي هاپرونده كليه در مشاور سوي از حقوقي مشـاوره ارائه حق از مانع ماده اين مفـاد اعمال ـ5تبصره

 اعضاء. است مركز در انتظامي تجديدنظر دادگاه و استانها تمامي در انتظامي بدوي دادگاه و دادسرا داراي مركز ـ50ماده

 قضائيه قوه رييس توسط باالتر و قضايي 9 پايه داراي قضات بين از مركز رييس معرفي با انتظامي تجديدنظر و بدوي هايدادگاه

 وعض سه از مركب انتظامي تجديدنظر هايدادگاه و رييس بعنوان عضو يك داراي انتظامي بدوي هايدادگاه. گردندمي منصوب

. االجراست الزم آنان از نفر دو موافق امضاء با صادره آراء و هستند رأي حق داراي همگي كه است مستشار دو و رييس يك

 دستورالعمل دادگستري، رسمي كارشناسان قانون در كه است بشرحي رسمي كارشناسان و خانواده مشاورين وكال، تخلفات

 .است شده تدوين مرتبط مقررات و وكالت قانون و ماده اين اجرايي

 : است زير شرح به درجه 1 انتظامي هايمجازات

 پرونده؛ در درج با كتبي توبيخ: يك درجه ـ5

 مركز؛ سايت در درج با توبيخ: دو درجه ـ2
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 كارشناسان؛ فني اختيارات و صالحيت محدوديت يا وكال پايه تنزل: سه درجه ـ3

 سال؛ سه تا ماه سه از موقت محروميت: چهار درجه ـ4

 حاكم احوال و اوضاع و خاطي شرايط و تخلف با متناسب و كننده رسيدگي قاضي تشخيص به كه دائم محروميت: پنج درجه ـ 1

 .گرديد خواهد اعمال و تعيين موضوع بر

 سامانه طريق از و مربوط اجرايي نامهآيين و كيفري دادرسي آيين قانون 611 ماده وفق انتظامي اوراق و دعوتنامه ابالغ ـ0تبصره

 .گرددمي اقدام مركز ارتباطي وسايل ساير يا و

 مركز سريي توسط انتظامي دادستان. باشدمي داديار كافي تعداد به و دادستان يك از متشكل مركز انتظامي دادسراي ـ5تبصره

 رييس توسط دادياران. شودمي انجام داديار توسط استانها به مربوط امور. بود خواهد مستقر تهران در و انتخاب حقوقدانان از

 و انتظامي دادسراهاي بر نظارت وظيفه انتظامي دادستان. شوندمي انتخاب خانواده مشاوران يا كارشناسان وكال، بين از مركز

 .داشت خواهد بعهده را احكام اجراي مسئوليت

 رعايت عدم و مجازات و تخلف بين تناسب رعايت عدم جهت از انتظامي بدوي هايدادگاه آراء به توانندمي زير اشخاصـ 3تبصره

 :نمايند اعتراض انتظامي تجديدنظر دادگاه در مربوط مقررات و قوانين

 باالتر؛ و 4 درجه انتظامي هايمجازات در عليه محكوم ـ5

 .انتظامي بدوي هايدادگاه آراء تمامي به نسبت مركز رييس و انتظامي دادستان ـ2

 نامهآيين جايگزين و رسيد قضاييه قوه رييس تصويب به 5397/55/28  تاريخ در تبصره 21 و ماده 27 در نامهآيين اينـ 57ماده

 باشدمي قضاييه قوه رييس 5385/6/53 مصوب اسالمي، جمهوري فرهنگي و اجتماعي اقتصادي توسعه سوم برنامه قانون اجرايي

 .است االجرا الزم تصويب تاريخ از و
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 مدنی دادرسی آیین مرتبط از قانون بخشهای

 تأمین دلیل و اظهارنامه -فصل هفتم 

 تأمین دلیل -مبحث اول 

 نفع احتمال دهند كه درآينده استفاده از داليل و مدارک دعواي آنان ازقبيل تحقيقكه اشخاص ذيدر مواردي - 019ماده 

 استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و يا داليليمطلعين و استعالم نظر كارشناسان يا دفاتر تجاري يا محلي و كسب اطالع از

مقصود از  توانند از دادگاه درخواست تأمين آنها را بنمايند.متعسر خواهد شد، ميكه نزد طرف دعوا يا ديگري است، متعذر يا

  گونه داليل است.برداري از اينتأمين در اين موارد فقط مالحظه و صورت

 أمين دليل ممكن است درهنگام دادرسي و يا قبل از اقامه دعوا باشد.درخواست ت - 066ماده 

 درخواست تأمين دليل چه كتبي يا شفاهي بايد حاوي نكات زيرباشد: - 060ماده 

 كننده و طرف او.مشخصات درخواست - 5

 شود.موضوع دعوايي كه براي اثبات آن درخواست تأمين دليل مي - 2

 ب درخواست تأمين دليل شده است.اوضاع و احوالي كه موج - 3

 نمايد ولي عدم حضور او مانع از تأمين دليل نيست. در اموري كهدادگاه طرف مقابل را براي تأمين دليل احضار مي - 065ماده 

 نمايد.تأمين دليل ميدادگاه بدون احضار طرف، اقدام بهفوريت داشته باشد

 البدل يا مدير دفتر دادگاه ارجاع دهد مگر در مواردي كه فقط تأميندادرس عليا بهتواند تأمين دليل ردادگاه مي - 063ماده 

 قرار گيرد در اين صورت قاضي صادركننده رأي بايد شخصاً اقدام نمايد يا گزارش تأمين دليل موجب دليل مبناي حكم دادگاه

 وثوق دادگاه باشد.

درخواست تأمين دليل بدون كننده تأمين دليل ممكن نباشد،در صورتي كه تعيين طرف مقابل براي درخواست - 061ماده 

 شد. جريان گذاشته خواهدتعيين طرف پذيرفته وبه

 باشد.تأمين دليل براي حفظ آن است و تشخيص درجه ارزش آن در موارد استفاده، با دادگاه مي - 066ماده 
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 نامهاظهار –مبحث دوم 

وسيله اظهارنامه از ديگري مطالبه نمايد، مشروط براين تواند قبل از تقديم دادخواست، حق خود را بههركس مي - 060ماده 

 طور كلي هركس حق دارد اظهاراتي راكه راجع به معامالت و تعهدات خود با ديگري است ورسيده باشد. بهكه موعد مطالبه

 طرف ابالغ نمايد.اظهارنامه بهبرساند ضمنوي طور رسمي بهبخواهد به

 شود.اظهارنامه توسط اداره ثبت اسناد و امالک كشور يا دفاتر دادگاهها ابالغ مي

كه حاوي مطالب خالف اخالق و خارج از نزاكت باشد، هاييتوانند از ابالغ اظهارنامهاداره ثبت اسناد و دفتر دادگاهها مي -تبصره 

 خودداري نمايند.

درصورتي كه اظهارنامه مشعر به تسليم چيزي يا وجه يا مال يا سندي از طرف اظهاركننده به مخاطب باشد بايد  - 067ماده 

سند هنگام تسليم اظهارنامه به مرجع ابالغ، تحت نظر و حفاظت آن مرجع قرار گيرد، مگر آن كه طرفين آن چيز يا وجه يا مال يا

 باشند.را تعيين كردههنگام تعهد محل و ترتيب ديگري 

 

 دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت -فصل هشتم 

 دعواي تصرف عدواني عبارتست از: - 061ماده 

ادعاي متصرف سابق مبني براين كه ديگري بدون رضايت او مال غيرمنقول را از تصرف وي خارج كرده و اعاده تصرف خود را 

 د.نمايدرخواست مينسبت به آن مال

 دعواي ممانعت از حق عبارت است از: - 069ماده 

 تقاضاي كسي كه رفع ممانعت از حق ارتفاق يا انتفاع خود را در ملك ديگري بخواهد.

 دعواي مزاحمت عبارت است از: - 006ماده 

ه متصرفات او نمايد كه نسبت بموجب آن متصرف مال غيرمنقول درخواست جلوگيري از مزاحمت كسي را ميدعوايي كه به

 مال را از تصرف متصرف خارج كرده باشد.مزاحم است بدون اين كه

در دعاوي تصرف عدواني، ممانعت از حق و مزاحمت، خواهان بايد ثابت نمايد كه موضوع دعوا حسب مورد، قبل از  - 000ماده 

ملك از تصرف وي و يا قبل از ممانعت و يا مزاحمت در تصرف و يا مورد استفاده او بوده و بدون رضايت او و يا به غير خارج شدن

 خارج شده است.وسيله قانوني از تصرف وي

در دعاوي تصرف عدواني و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالكيت دليل بر سبق تصرف و استفاده از حق  - 005ماده 

 طريق ديگر ثابت نمايد.طرف ديگر سبق تصرف و استفاده از حق خود را بهباشد مگر آن كهمي

تواند نسبت به تصرف عدواني و دعوا كرده است، نميكسي كه راجع به مالكيت يا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه  - 003ماده 

 دعوا نمايد.ممانعت از حق، طرح
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هرگاه در ملك مورد تصرف عدواني، متصرف پس از تصرف عدواني، غرس اشجار يا احداث بنا كرده باشد، اشجار و  - 001ماده 

واني باشد و در ظرف يك ماه از تاريخ اجراي ماند كه متصرف عدواني مدعي مالكيت مورد حكم تصرف عدباقي ميبنا درصورتي

 صالحيتدار دادخواست بدهد.حكم، در باب مالكيت به دادگاه

درصورتي كه در ملك مورد حكم تصرف عدواني زراعت شده باشد، اگر موقع برداشت محصول رسيده باشد متصرف  - 006ماده 

نمايد. چنانچه موقع برداشت محصول نرسيده باشد، چه اينكه بذر المثل را تأديه فوري محصول را برداشت و اجرتعدواني بايد

پس از جلب رضايت متصرف عدواني مخير است بين اينكه قيمت زراعت را نسبت به سهم لهروييده يا نروييده باشد محكوم

اقي متصرف عدواني بنمايد يا ملك را تا پايان برداشت محصول در تصرف صاحب بذر و دسترنج او پرداخت كند و ملك را تصرف

متصرف عدواني را به معدوم كردن زراعت و اصالح آثار تواندله ميالمثل آن را دريافت كند. همچنين محكومبگذارد و اجرت

 تخريبي كه توسط وي انجام گرفته مكلف نمايد.

 نمايد.رف نيز محكوم ميالمثل زمان تصله، دادگاه متصرف عدواني را به پرداخت اجرتدرصورت تقاضاي محكوم -تبصره 

هرگاه تصرف عدواني مال غيرمنقول و يا مزاحمت يا ممانعت ازحق در مرئي و منظر ضابطين دادگستري باشد،  - 000ماده 

به موضوع شكايت خواهان رسيدگي و با حفظ وضع موجود از انجام اقدامات بعدي خوانده جلوگيري ضابطين مذكور مكلفند

 برابر نظر مراجع يادشده اقدام نمايند.مراجع قضايي اطالع داده،نمايند و جريان را به

علت يكي از اقدامات مذكور در اين ماده، احتمال وقوع نزاع و تحقق جرمي داده شود، ضابطين بايد فوراً از چنانچه به -تبصره 

 درگيري و وقوع جرم در حدود وظايف خود جلوگيري نمايند.وقوع هرگونه

از  اند و بعضيكردهطور مشترک در تصرف داشته يا استفاده ميصورتي كه دو يا چند نفر مال غيرمنقولي را بهدر - 007ماده 

استفاده و يا مزاحم استفاده بعضي ديگر شود حسب مورد درحكم تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق آنان مانع تصرف يا

 خواهد بود.محسوب و مشمول مقررات اين فصل

از قبيل باالبر و پله برقي و امثال آنها( كه دعاوي مربوط به قطع انشعاب تلفن، گاز، برق و وسايل تهويه و نقاله ) - 001ه ماد

باشد مگر اينكه اقدامات باال از طرف مؤسسات مربوط چه غيرمنقول است مشمول مقررات اين فصل ميمورد استفاده در اموال

 به قرارداد صورت گرفته باشد.يا مستنددولتي يا خصوصي با مجوز قانوني 

هرگاه شخص ثالثي در موضوع رسيدگي به دعواي تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق در حدود مقررات  - 009ماده 

ود. شتواند وارد دعوا نفع بداند، تا وقتي كه رسيدگي خاتمه نيافته چه در مرحله بدوي يا تجديدنظر باشد، ميذييادشده خود را

 نموده، حكم مقتضي صادر خواهد كرد.مرجع مربوط به اين امر رسيدگي

ه توانند بباشند ميطور كلي اشخاصي كه ملكي را از طرف ديگري متصرف ميمستأجر، مباشر، خادم، كارگر و به - 076ماده 

 مقررات باال شكايت كنند.قائم مقامي مالك برابر

طور كلي هر امين ديگري، چنانچه پس از ده روز از تاريخ ابالغ اظهارنامه مالك يا مأذون و به سرايدار، خادم، كارگر - 070ماده 

 شود.كسي كه حق مطالبه دارد مبني بر مطالبه مال اماني، از آن رفع تصرف ننمايد، متصرف عدواني محسوب مياز طرف مالك يا
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هني و شرطي و نيز درمواردي كه بين صاحب مال و امين يا دعواي تخليه مربوط به معامالت با حق استرداد و ر -تبصره 

 خاصي براي تخليه يا استرداد وجود داشته باشد، مشمول مقررات اين ماده نخواهند بود.متصرف قرارداد و شرايط

ت با رعاي اگر در جريان رسيدگي به دعواي تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق، سند ابرازي يكي از طرفين - 075ماده 

قانون مدني مورد ترديد يا انكار يا جعل قرار گيرد، چه تعيين جاعل شده يا نشده باشد، چنانچه سند يادشده (5292مفاد ماده )

 كننده به اصالت سند نيز رسيدگي خواهد كرد.حقيقت را احراز نمود، مرجع رسيدگيمؤثر در دعوا باشد و نتوان از طريق ديگري

عاوي تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق كه يك طرف آن وزارتخانه يا مؤسسات و شركتهاي دولتي دبه - 073ماده 

 باشد نيز برابر مقررات اين قانون رسيدگي خواهد شد.يا وابسته به دولت

خواهان را عدوانًا طور مقتضي احراز كند خوانده، ملك متصرفي دهد كه بهدادگاه درصورتي رأي به نفع خواهان مي - 071ماده 

 مزاحمت يا ممانعت از حق استفاده خواهان نموده است .تصرف و يا

چنانچه قبل از صدور رأي، خواهان تقاضاي صدور دستور موقت نمايد و دادگاه داليل وي را موجه تشخيص دهد، دستور جلوگيري 

ر يا كشت و زرع، يا از بين بردن آثار موجود و يا جلوگيري و يا تكميل اعياني از قبيل احداث بنا يا غرس اشجااز ايجاد آثار تصرف

 ملك مورد دعوا صادر خواهد كرد .از ادامه مزاحمت و يا ممانعت از حق را در

 كه مرجع تجديدنظر دستور مجددي در اين خصوص صادر نمايد.شود مگر ايناين دستور با صدور رأي به رد دعوا مرتفع مي

رأي صادره مبني بر رفع تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق باشد، بالفاصله به دستور مرجع  درصورتي كه - 076ماده 

باشد. در صورت اجراي دادگاه يا ضابطين دادگستري اجرا خواهد شد و درخواست تجديدنظر مانع اجرا نميصادركننده، توسط

شود و درصورتي اجراكننده حكم به حالت قبل از اجرا اعاده مي دستور دادگاهاجرايي بهفسخ رأي در مرحله تجديدنظر، اقدامات

 قيمت آن وصول و تأديه خواهد شد.كه محكوم به، عين معين بوده و استرداد آن ممكن نباشد، مثل يا

اشخاصي كه پس از اجراي حكم رفع تصرف عدواني يا رفع مزاحمت يا ممانعت از حق دوباره مورد حكم را تصرف  - 070ماده 

ممانعت از حق بنمايند يا ديگران را به تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق مورد حكم وادار نمايند، به يا مزاحمت يا

 محكوم خواهند شد.مجازات مقرر در قانون مجازات اسالمي

 آيد.مل ميدعاوي موضوع اين فصل تابع تشريفات آيين دادرسي نبوده و خارج از نوبت بعرسيدگي به - 077ماده 
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 کارشناسرجوع به -مبحث ششم 

تواند راساً يا به درخواست هريك از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به كارشناس را صادر نمايد. در قرار دادگاه مي - 567ماده 

 .گرددنظر كارشناس نسبت به آن الزم است و نيز مدتي كه كارشناس بايد اظهار عقيده كند، تعيين ميدادگاه، موضوعي كه

را از بين كساني كه داراي صالحيت در رشته مربوط به موضوع است، انتخاب دادگاه بايد كارشناس مورد وثوق  - 561ماده 

شود. درصورت لزوم تعدد كارشناسان، عده منتخبين بايد فرد باشد تا درصورت قيد قرعه انتخاب ميآنها، بهنمايد و درصورت تعدد

 .گيردنظر، نظر اكثريت مالک عمل قراراختالف

 .صورتي است كه كارشناسان از نظر تخصص با هم مساوي باشنداعتبار نظر اكثريت در -تبصره 

ايداع دستمزد كارشناس به عهده متقاضي است و هرگاه ظرف مدت يك هفته از تاريخ ابالغ آنرا پرداخت نكند،  - 569ماده 

 .شودداليل وي خارج ميكارشناسي از عداد

كارشناسي انشاء رأي نمايد، پرداخت دستمزد كارشناسي انجامنتواند بدونباشد ودادگاه نيز نظر دادگاههرگاه قرار كارشناسي به

كه در مرحله بدوي دادگاه نتواند عهده تجديدنظر خواه است، درصورتيخواهان و درمرحله تجديدنظر بهدرمرحله بدوي به عهده

در مرحله تجديدنظر باشد گردد واگر ميصادرنمايد، دادخواست ابطالبدون نظر كارشناس حتي باسوگند نيز حكم

 .حكم بدوي نخواهد بودتجديدنظرخواهي متوقف ولي مانع اجراي

كند كه ظرف پس از صدور قرار كارشناسي و انتخاب كارشناس و ايداع دستمزد، دادگاه به كارشناس اخطار مي - 506ماده 

توانند طرفين ابالغ خواهد شد، طرفين ميشناس بهكارشناسي، نظر خود را تقديم نمايد. وصول نظر كارمهلت تعيين شده در قرار

ًا بطور يا اثبات "مراجعه كنند و با مالحظه نظر كارشناس چنانچه مطلبي دارند نفيادفتر دادگاههفته از تاريخ ابالغ بهظرف يك

 .مايدنادرت به انشاي رأي ميمالحظه و درصورت آماده بودن، مبكتبي اظهار نمايند. پس از انقضاي مدت يادشده، دادگاه پرونده را

كه داراي عذري باشد كه به باشد، مگر ايناو ارجاع شده ميكارشناس مكلف به قبول امر كارشناسي كه از دادگاه به - 500ماده 

ارد. م ددادگاه اعالكارشناسي مراتب را به طور كتبي بهصورت بايد قبل از مباشرت بهموجه شناخته شود، در اينتشخيص دادگاه

 .معذور بودن دادرس استموارد معذور بودن كارشناس همان موارد

كه موضوع از اموري باشد كه اظهار نظر در آن كارشناس بايد درمدت مقرر نظر خود را كتباً تقديم دارد، مگراين - 505ماده 

كند. كارشناس و طرفين اعالم ميتقاضاي كارشناس دادگاه مهلت مناسب ديگري تعيين و بهصورت بهدراينمدت ميسر نباشد.

 .موجه باشد درهرحال اظهار نظر كارشناس بايد صريح و

خاب شود. چنانچه قبل ازانتهرگاه كارشناس ظرف مدت معين نظر خود را كتباً تقديم دادگاه ننمايد، كارشناس ديگري تعيين مي

دهد و تخلف كارشناس را به مرجع آن ترتيب اثر مياه بهدادگاه واصل شود، دادگديگر نظر كارشناس بهيا اخطار به كارشناس

 .دارددار اعالم ميصالحيت

درصورت لزوم تكميل تحقيقات يا اخذ توضيح از كارشناس، دادگاه موارد تكميل و توضيح را در صورت مجلس  - 503ماده 

 .ورت عدم حضور، كارشناس جلب خواهد شدنمايد. درصكارشناس اعالم و كارشناس را براي اداي توضيح دعوت ميمنعكس و به

همان كارشناس يا كارشناس هرگاه پس از اخذ توضيحات، دادگاه كارشناسي را ناقص تشخيص دهد، قرار تكميل آن را صادر و به

 .نمايدديگر محول مي
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كند. هرگاه بعد از اظهار نظر الزحمه كارشناس را با رعايت كميت و كيفيت و ارزش كار تعيين ميدادگاه حق - 501ماده 

طور قطعي تعيين و دستور وصول آن را الزحمه تعيين شده متناسب نبوده است، مقدار آن را بهحقكارشناس معلوم گردد كه

 .دهدمي

ضاع و احوال محقق و معلوم مورد كارشناسي مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن درصورتي كه نظر كارشناس با او - 506ماده 

 .دادترتيب اثر نخواهد

اگر يكي از كارشناسان در موقع رسيدگي و مشاوره حاضر بوده ولي بدون عذر موجه ازاظهار نظر يا حضور در جلسه  - 500ماده 

حيث تخصص با هم مساوي باشند مالک عمل خواهد بود. عدم حضور  نمايد، نظر اكثريت كارشناساني كه ازيا امضا امتناع

 .امضاي رأي، بايد ازطرف كارشناسان ديگر تصديق و به امضاء برسدكارشناس يا امتناعش از اظهار نظر يا

اد جهرگاه يكي از اصحاب دعوا از تخلف كارشناس متضرر شده باشد درصورتيكه تخلف كارشناس سبب اصلي در اي - 507ماده 

 .النفع قابل مطالبه نيستتواند از كارشناس مطالبه ضرر نمايد. ضرر و زيان ناشي از عدممتضرر باشد ميخسارات به

توانند قبل از اقدام كارشناس يا كارشناسان شود، ميكارشناس صادر ميطرفين دعوا در هر مورد كه قرار رجوع به - 501ماده 

طرفين الصورت كارشناس مرضيدادگاه معرفي نمايند. دراينري را با تراضي، انتخاب و بهكارشناسان ديگمنتخب، كارشناس يا

ن شود ممكقرار كارشناسي اقدام خواهد كرد. كارشناسي كه به تراضي انتخاب ميجاي كارشناس منتخب دادگاه براي اجرايبه

 .است غير از كارشناس رسمي باشد

ت كارشناسي درخارج از مقر دادگاه رسيدگي كننده اجرا شود وطرفين كارشناس رابا باشد كه تحقيقااگر الزم - 509ماده 

دادگاهي كه تحقيقات در مقر آن دادگاه اجراء طريق قرعه بهتواند انتخاب كارشناس را بهميدادگاهباشند،تراضي تعيين نكرده

 .شود واگذار نمايدمي
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 کیفری دادرسی آیین بخشهایی مرتبط از قانون

 کارشناسی و بازرسی محلی، تحقیق محل، معاینه –فصل پنجم 

هرگاه براي كشف واقع و روشن شدن موضوع، تحقيق محلي يا معاينه محل ضرورت يابد و يا متهم يا شاكي  -053ماده  

 .كنداقدام به تحقيقات محلي يا معاينه محل ميدرخواست نمايند، بازپرس

معاينه محل و تحقيق محلي جز در مواردي كه ضرورت دارد بايد در روز انجام شود. مراتب ضرورت در دستور قيد  -051ماده 

 .شودمي

نه شود. هنگام معايمعاينه محل و تحقيق محلي توسط بازپرس و يا به دستور او توسط ضابط دادگستري انجام مي -056ماده  

 .توانند حاضر شوند، اما عدم حضور آنان، مانع از انجام معاينه نيستمحل، اشخاصي كه در امر كيفري شركت دارند مي

معاينه محل ضروري باشد، مكلفند به  هنگام در دارند شركت كيفري امر در كه اشخاصي ساير يا متهم حضور هرگاه –تبصره  

 .دستور بازپرس در محل حاضر شوند

شود؛ اما در جرايم موضوع بند هنگام تحقيق محلي و معاينه محل، چنانچه بازپرس الزم بداند، شخصاً حاضر مي -050ماده 

 .( اين قانون و همچنين هنگام معاينه اجساد، مكلف است شخصاً و در اسرع وقت حضور يابد312)الف( ماده )

تواند ديگر شوند. در موارد ضروري، بازپرس ميعوت ميهنگام تحقيق محلي و معاينه محل، شهود و مطلعان نيز د -057ماده 

اشخاصي را كه حضور آنان الزم است به محل دعوت كند. چنانچه اثبات حق به اظهارات اشخاص موضوع اين ماده منحصر باشد 

ور زپرس حضكند، مشروط به اينكه به تشخيص باو آنان بدون عذر موجه حاضر نشوند، بازپرس دستور جلب آنان را صادر مي 

 .آنان ضرورت داشته باشد

شوند كه اظهارنظر آنان يا خبره، از قبيل پزشك، داروساز، مهندس و ارزياب هنگامي دعوت مي کارشناس رسمی -051ماده 

 .از جهت علمي يا فني يا معلومات مخصوص الزم باشد

 .آورد عملبه دعوت نيز معالج پزشك از لزوم صورت در تواندمي بازپرس –تبصره 

هاي مشهود و مكشوف كه به نحوي در قضيه مؤثر است، به هنگام تحقيق محلي و معاينه محل، تمام آثار و نشانه -059ماده 

 .رسدشود و به امضاي اشخاص دخيل در موضوع ميآوري و در صورتمجلس قيد ميجمع کارشناساندستور بازپرس توسط 
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صحنه جرم بايد توسط گروه بررسي صحنه جرم كه حسب مورد، متشكل از پزشك قانوني، كارشناسان بررسي صحنه  -036ماده 

جرم و تشخيص هويت، كارآگاهان نيروي انتظامي و عنداللزوم ساير كارشناسان است، تحت نظارت بازپرس و در صورت ضرورت 

 .به سرپرستي وي بررسي شود

 هك است اجرايي نامهآيين موجب به گروه اين توسط جرم صحنه بررسي چگونگي و وظايف شرح اختيارات، حدود –تبصره 

 سازمان و انتظامي نيروي همكاري با كشور وزير و دادگستري وزير توسط قانون اين شدن االجراءالزم تاريخ از ماهشش ظرف

 .رسدقضاييه ميشود و به تصويب رييس قوهور تهيه ميكش قانوني پزشكي

بازپرس براي حفظ جسد، كشف هويت متوفي و چگونگي فوت وي، نسبت به ترسيم كروكي، عكسبرداري و در  -030 ماده

 .كندصورت امكان، فيلمبرداري از جسد و غيره اقدام و دستورهاي الزم را صادر مي

در صورتمجلس قيد  طور دقيقهرگاه هويت متوفي معلوم نباشد به دستور بازپرس، عالئم و مشخصات جسد به -035ماده 

 .ودشگردد و اثر انگشتان دست متوفي در پرونده ثبت و براي تشخيص هويت وي به هر نحو كه مقتضي بداند، اقدام ميمي

رساني نيروي انتظامي يا تواند دستور انتشار تصوير متوفي را در پايگاه هاي اطالعدر صورت ضرورت، بازپرس مي -0تبصره 

 .نحو مناسب ديگر صادر كندهرپزشكي قانوني و يا به 

 .( منوط به رعايت موازين شرعي است535اجراي مقررات اين ماده و ماده ) -5تبصره 

ضابطان دادگستري مكلفند در جرايم منجر به سلب حيات، صحنه جرم و محل كشف جسد را با وسايل مناسب  -033ماده 

معاينه محل، درصورت ضرورت از ورود افراد و خروج آنان از محل محصور كنند و تا حضور بازپرس يا صدور دستور الزم براي 

 .جلوگيري كنند

از تمام آثار قابل انتقال موجود در صحنه جرم كه در كشف جرم مؤثر است بايد به ميزان الزم برداشت و به نحوي  -031ماده 

 .مهر و موم نمود كه در معرض تلف نباشد

 بازپرسآوري آنها، ردي از قبيل مايعات ريخته شده و غيرقابل انتقال از محل باشد، تا جمعمواهرگاه ادله وقوع جرم،  -036ماده 

كند و حفاظت آنها را به ضابط دادگستري كند و اگر الزم بداند محل را قفل يا مهر و موم ميبراي حفظ ادله يادشده اقدام مي

 .سپاردمي

هاي بازپرس براي معاينه جراحات، آثار و عالئم ضرب، صدمات جسمي، آسيب هاي رواني و ساير معاينات و آزمايش -030ماده  

كند. اگر پزشك قانوني نتواند حضور يابد و يا در جايي پزشك پزشكي، نظر پزشك قانوني را أخذ يا حسب مورد، از وي دعوت مي

 .شودقانوني نباشد، پزشك متخصص معتمد دعوت مي

تفتيش و بازرسي منازل، اماكن بسته و تعطيل و همچنين تفتيش و بازرسي اشياء در مواردي كه حسب قرائن و  -037ماده 

امارات، ظن قوي به حضور متهم يا كشف اسباب، آالت و ادله وقوع جرم در آن وجود دارد، با دستور بازپرس و با قيد جهات ظن 

 .شودقوي در پرونده، انجام مي
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( و نيز متهمان جرايم 318( و )317مجوز تفتيش و بازرسي منزل و محل كار اشخاص و مقامات موضوع مواد ) -310ماده 

 .( اين قانون، بايد به تأييد رييس كل دادگستري استان برسد و با حضور مقام قضايي اجراء شود312ماده ) موضوع بند )ث(

 .تر باشدر تزاحم باشد، درصورتي مجاز است كه از حقوق آنان مهمچنانچه تفتيش و بازرسي با حقوق اشخاص د -039ماده 

شود كه ضرورت اقتضاء كند. بازپرس آيد و در صورتي هنگام شب انجام ميعمل ميتفتيش و بازرسي منزل در روز به -016ماده 

 .بدياكند و در صورت امكان، خود در محل حضور ميداليل ضرورت را احراز و در صورتمجلس قيد مي

 .است آن غروب تا آفتاب طلوع از روز –تبصره 

دستور مقام قضايي براي ورود به منازل، اماكن بسته و تعطيل، تحت هر عنوان بايد موردي باشد و موضوعي كه  -010ماده 

ن مكلفند ضمآنها به صراحت مشخص شود. ضابطان گيرد، زمان، دفعات ورود، اموال، اماكن و نشانيتفتيش براي آن صورت مي

رعايت دستورهاي مقام قضايي، كيفيت تفتيش و بازرسي و نتيجه را در صورتمجلس تنظيم كرده، آن را به امضاء يا اثر انگشت 

 .متصرف برسانند و مراتب را حداكثر ظرف بيست و چهار ساعت به مقام قضايي اعالم كنند

ر متصرف يا ارشد حاضران و در صورت ضرورت با حضور شهود تفتيش و بازرسي منزل يا محل سكناي افراد در حضو -015ماده 

تحقيق، ضمن رعايت موازين شرعي و قانوني، حفظ نظم محل مورد بازرسي و مراعات حرمت متصرفان و ساكنان و مجاوران آن 

 .آيدعمل ميبه

و ساكنان محل، با حضور دو سي نباشد، در صورت فوريت، بازرسي در غياب متصرفان ك بازرسي مورد محل در هرگاه –تبصره 

 .شودآيد و مراتب فوريت در صورتمجلس قيد ميعمل مينفر از اهل محل به

حضور اشخاصي كه در امر كيفري دخيل هستند در هنگام بازرسي منوط به اجازه متصرف است؛ اما چنانچه بازپرس  -013ماده 

 .شوندل حاضر ميحضور اشخاصي را براي تحقيق ضروري بداند، به دستور وي در مح

تواند ورود و خروج به محل بازرسي را تا پايان بازرسي ممنوع كند و براي اجراي اين در صورت ضرورت، بازپرس مي -011ماده 

صورت، نيروي دستور از نيروي انتظامي و حسب ضرورت از نيروي نظامي با هماهنگي مقامات مربوط استفاده كند كه در اين

 .قضايي و در حكم ضابط دادگستري استنظامي زير نظر مقام 

ها و اشياي بسته خودداري كند، در صورتي كه متصرف منزل و مكان و يا اشياي مورد بازرسي، از بازكردن محل -016ماده 

گردد، خودداري تواند دستور بازگشايي آنها را بدهد، اما تا حد امكان بايد از اقداماتي كه موجب ورود خسارت ميبازپرس مي

 .شود

 اي و تعقيب موقوفي يا منع قرار قطعي، تصميم موجب به و شود وارد مادي خسارت ماده، اين اجراي در كهدرصورتي –تبصره 

ر قرار جلب به دادرسي صدو به موضوع اگر حتي نباشد مجرم شخص كنندهامتناع كه مواردي همچنين شود، صادر برائت حكم

مسؤول جبران خسارت است، مگر آنكه تقصير بازپرس يا ساير مأموران محرز شود كه در يا محكوميت متهم منجر شود، دولت 

 .نمايدكند و به بازپرس و يا مأموران مقصر مراجعه ميصورت، دولت جبران خسارت مياين
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ت لزوم به شهود فقط آنچه راجع به جرم است تحصيل و در صورو ساير اشياي متعلق به متهم، ها از اوراق، نوشته  -010ماده 

ها و اشياي متعلق به متهم با احتياط رفتار كند، موجب افشاي شود. بازپرس مكلف است در مورد ساير نوشتهتحقيق ارائه مي

 .شودصورت وي به جرم افشاي اسرار محكوم ميمضمون و محتواي غيرمرتبط آنها با جرم نشود، در غير اين

آالت و ادوات جرم، از قبيل اسلحه، اسناد و مدارک ساختگي، سكه تقلبي و تمامي اشيائي كه حين بازرسي به دست  -017ماده 

. آنگاه گرددگذاري ميشود و هر يك در صورتمجلس توصيف و شمارهآيد و مرتبط با كشف جرم يا اقرار متهم باشد توقيف ميمي

شود. مال مل بر ذكر مشخصات آن اشياء به صاحب يا متصرف آنها داده ميدر لفاف يا مكان مناسب نگهداري و رسيدي مشت

 .گرددشود، نگهداري ميتوقيف شده با توجه به وضعيت آن در محل مناسبي كه از طرف دادگستري براي اين منظور تعيين مي

 اي استنامهاست، به موجب آيينط كه از محل اعتبارات قوه قضاييه مربو هايهزينه پرداخت و اموال نگهداري شيوه –تبصره 

 .رسدشود به تصويب رييس قوه قضاييه مياالجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري تهيه ميكه ظرف سه ماه از تاريخ الزم

بازپرس درصورت صدور قرار منع، موقوفي يا ترک تعقيب بايد درباره استرداد و يا معدوم كردن اشياء و اموال مكشوفه  -011ماده 

كه دليل يا وسيله ارتكاب جرم بوده، از جرم تحصيل شده، حين ارتكاب استعمال شده و يا براي استعمال اختصاص داده شده 

 .كندوال يا اشياء دادگاه تكليف آنها را تعيين مياست، تعيين تكليف كند. در مورد ضبط اين ام

نفع و با رعايت شرايط زير، دستور رد اموال و اشياي مذكور بازپرس مكلف است مادام كه پرونده نزد او جريان دارد به تقاضاي ذي

 :را صادر كند

 .نباشد الزم دادرسي يا بازپرسي در اموال و اشياء آن از قسمتي يا تمام وجود –الف 

 .باشد بالمعارض اموال و اشياء –ب 

 .ضبط يا معدوم شود بايد كه نباشد اموالي و اشياء از –پ 

در تمام امور كيفري، دادگاه نيز بايد ضمن صدور رأي، نسبت به استرداد، ضبط و يا معدوم كردن اشياء و اموال  -0تبصره 

 .موضوع اين ماده تعيين تكليف كند

تواند طبق مقررات اعتراض كند، هر متضرر از تصميم بازپرس يا دادگاه در مورد اشياء و اموال موضوع اين ماده، مي -5تبصره 

چند قرار بازپرس يا حكم دادگاه نسبت به امر كيفري قابل اعتراض نباشد. در اين مورد، مرجع رسيدگي به اعتراض نسبت به 

 .گاه، دادگاه تجديدنظر استان استتصميم بازپرس، دادگاه و نسبت به تصميم داد

مالي كه نگهداري آن مستلزم هزينه نامتناسب است و يا موجب خرابي يا كسر فاحش قيمت آن شود و حفظ مال  -019ماده 

الفساد، در صورت عدم دسترسي به مالك حسب مورد، به هم براي دادرسي الزم نباشد و همچنين اموال ضايع شدني و سريع

شود. وجه حاصل تا تعيين تكليف نهايي در و موافقت دادستان و يا دستور دادگاه به قيمت روز فروخته مي تقاضاي بازپرس

 .شودصندوق دادگستري به عنوان امانت نگهداري مي

 .هرگونه دخالت و تصرف غيرمجاز و استفاده از اموال توقيفي ممنوع است -0تبصره 

 .ا پرداخت كند در اولويت خريد قرار داردچنانچه مدعي مالكيت، همان قيمت ر -5تبصره 
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كنترل ارتباطات مخابراتي افراد ممنوع است، مگر در مواردي كه به امنيت داخلي و خارجي كشور مربوط باشد يا  -066ماده 

صورت با ( اين قانون الزم تشخيص داده شود. در اين312براي كشف جرايم موضوع بندهاي )الف(، )ب(، )پ( و )ت( ماده )

شود. كنترل مكالمات تلفني اشخاص و مقامات موافقت رييس كل دادگستري استان و با تعيين مدت و دفعات كنترل، اقدام مي

 .باشد( اين قانون منوط به تأييد رييس قوه قضاييه است و اين اختيار قابل تفويض به سايرين نمي317موضوع ماده )

 .شودبراتي به موجب مصوبه شوراي عالي امنيت ملي تعيين ميشرايط و كيفيات كنترل ارتباطات مخا -0تبصره 

شود يا قاضي كنترل ارتباطات مخابراتي محكومان جز به تشخيص دادگاه نخستين كه رأي زير نظر آن اجراء مي -5تبصره 

 .اجراي احكام ممنوع است

هاي بانكي اشخاص را با ادله وقوع جرم، حساببراي كشف جرم و يا دستيابي به  تواند در موارد ضروري،بازپرس مي -060ماده 

 .تأييد رئيس حوزه قضائي كنترل كند

آيد كه ظن قوي به كشف جرم، دستيابي عمل ميتفتيش و بازرسي مراسالت پستي مربوط به متهم در مواردي به -065ماده 

خواهد، اين مراسالت را مرجع مربوط ميبه ادله وقوع جرم و يا شناسايي متهم وجود داشته باشد. در اين صورت، بازپرس از 

رساند و از وي كسب توقيف كند و نزد او بفرستد. در صورت عدم امكان توقيف، مرجع مربوط، اين امر را به اطالع بازپرس مي

س كند و پكند. پس از وصول، بازپرس آنها را در حضور متهم يا وكيل او بررسي و مراتب را در صورتمجلس قيد ميتكليف مي

كند. استنكاف متهم از امضاء يا عدم حضور متهم نمايد يا در محل مناسب نگهداري مياز امضاي متهم، آن را پيوست پرونده مي

شود. چنانچه اشياي مزبور حائز اهميت نباشد و نگهداري آنها ضرورت نداشته باشد، با أخذ مجلس قيد مييا وكيل او در صورت

 .شودبه صاحبش مسترد مي كننده يارسيد به مرجع ارسال

الت محكومان، به تشخيص دادگاه به وسيله مأموران مورد اعتماد زندان اعمال مراس و مكاتبات بازرسي ضرورت موارد –تبصره 

شود. در صورت عدم تأييد، مكاتبات و مراسالت ضبط و مراتب گردد و پس از تأييد، حسب مورد ارسال يا به محكوم تسليم ميمي

 .رسددادگاه مي به اطالع

هاي دولتي، مؤسسات يا نهادهاي عمومي ها، مؤسسات دولتي، شركتها، سازمانمقامات و مأموران وزارتخانه -063ماده 

ها و مؤسسات مالي و اعتباري، دفاتر اسناد هاي نظامي و انتظامي، بانكهاي وابسته به آنها، سازمانغيردولتي و نهادها و شركت

مستلزم ذكر نام است مكلفند اسباب، ادله و اطالعات راجع به جرم و آن قسمت از هايي كه شمول قانون بر آنها رسمي و دستگاه

اوراق و اسناد و دفاتري را كه مراجعه به آنها براي تحقيق امر كيفري الزم است، به درخواست مرجع قضايي در دسترس آنان 

فقت رييس قوه قضاييه باشد. متخلف از اين كلي سري كه اين درخواست بايد با مواقرار دهند، مگر در مورد اسناد سري و به

كه عمل وي براي خالصي متهم از محاكمه و محكوميت نباشد، حسب مورد به انفصال موقت از خدمات دولتي ماده، در صورتي

 .شودسال محكوم ميماه تا يكيا عمومي از سه

رييس  به را خود اختيار تواندمي قضاييه قوه رييس مسلح نيروهاي به مربوط سري كليبه و سري اسناد خصوص در –تبصره 

 .سازمان قضايي نيروهاي مسلح تفويض كند

هرگاه متهم، نوشته، اسناد، مدارک، اسباب و ادله مؤثر در كشف جرم مربوط را به وكيل خود يا شخص ديگري  -061ماده 

كند. درصورت استنكاف اشخاص مذكور از تواند آنها را حسب مورد، در حضور وكيل يا آن شخص بررسي بسپارد، بازپرس مي

كه اين اشخاص عذر موجه شود، اما در صورتيارائه آنها، مستنكف به مجازات مقرر براي خالصي متهم از محاكمه محكوم مي
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لبه و ادهند. نوشته، اسناد و مدارک غيرمرتبط با جرم نبايد مطكننده ارائه ميداشته باشند، ادله خود را به مقام قضايي رسيدگي

 .مورد بررسي قرار گيرد

 امر به کارشناسیهرگاه بازپرس رأسًا يا به تقاضاي يكي از طرفين انجام كارشناسي را ضروري بداند، قرار ارجاع  -066ماده 

 .طور دقيق تعيين كندرا صادر مي كند. بازپرس بايد موضوعي را كه جلب نظر كارشناس نسبت به آن الزم است به

داراي صالحيت در رشته مربوط انتخاب  کارشناسان رسمی دادگستریرس، كارشناس را به قيد قرعه از بين بازپ -060ماده 

 .نظر، نظر اكثريت مالک عمل قرار گيردكند. درصورت تعدد كارشناسان، عده منتخبان بايد فرد باشد تا به هنگام اختالفمي

 .از نظر تخصص با هم مساوي باشند اعتبار نظر اكثريت در صورتي است كه كارشناسان -0تبصره 

است يا به تعداد كافي كارشناس رسمي دادگستري ندارد و يا در  فاقد کارشناس رسمی دادگستریاگر حوزه اي  -5تبصره 

 .تواند از ميان كارشناسان رسمي آن رشته در حوزه قضايي مجاور يا اهل خبره انتخاب كنددسترس نيست، بازپرس مي

س كند. هرگاه پرا با رعايت كميت، كيفيت و ارزش كار، پيش از ارجاع امر، تعيين مي دستمزد کارشناس بازپرس -067ماده 

از اظهار نظر كارشناس معلوم شود كه دستمزد تعيين شده متناسب نبوده است، بازپرس ميزان آن را به طور قطعي تعيين و 

 .مايددهد. در هر حال دستمزد مزبور نبايد از تعرفه تجاوز ندستور وصول آن را مي

از سوي بازپرس مكلف به انجام موضوع كارشناسي است، مگر آنكه به تشخيص بازپرس عذر  کارشناس منتخب -061ماده 

صورت، كارشناس بايد پيش از اقدام به كارشناسي، محسوب شود كه در اين رد کارشناسموجه داشته باشد يا موضوع از موارد 

 .ردطور كتبي به بازپرس اعالم دامراتب را به

 .است دادرس رد جهات همان کارشناس رد جهات –تبصره 

، مهلت معين را براي اعالم نظر وي مشخص مي كند. در مواردي كه ارجاع موضوع به کارشناسبازپرس هنگام  -069ماده  

اي دليل، تقاضاظهارنظر مستلزم زمان بيشتر باشد، كارشناس بايد ضمن تهيه و ارسال گزارشي از اقدامات انجام شده، با ذكر 

تمديد مهلت كند كه در اين صورت، بازپرس مي تواند براي يك بار مهلت را تمديد كند. تمديد مهلت به كارشناس و طرفين 

ابالغ مي گردد. هرگاه كارشناس ظرف مدت معين نظر خود را به طور كتبي تقديم بازپرس ننمايد، كارشناس ديگري تعيين مي 

يا اخطار به كارشناس ديگر نظر كارشناس به بازپرس واصل شود، به آن ترتيب اثر مي دهد. در هر شود. چنانچه قبل از انتخاب 

 .حال بازپرس تخلف كارشناس را به مرجع صالحيتدار اعالم مي كند

آورد و نتيجه را در صورتمجلس قيد عمل ميصورت كتبي يا شفاهي بهبه کارشناسهاي الزم را از بازپرس پرسش -006ماده 

كه بعضي موارد از نظر بازپرس در كشف حقيقت اهميت داشته باشد، كارشناس مكلف است به درخواست كند. در صورتييم

 .بازپرس در مورد آنها اظهارنظر كند

شود كه ظرف مهلت تعيين شده در قرار اخطار مي کارشناسجز در موارد فوري، پس از پرداخت دستمزد، به  -000ماده 

فته از هتوانند ظرف يكشود. طرفين ميكارشناسي، نظر خود را تقديم كند. مراتب وصول نظر كارشناس به طرفين ابالغ مي

 .طور كتبي اعالم كنندتاريخ ابالغ، جهت مالحظه نظر كارشناس به دفتر بازپرسي مراجعه و نظر خود را به
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توانند مخالفت خود با نظريه حق حضور دارند، مي قرار کارشناسیشهود تحقيق و ساير اشخاصي كه هنگام اجراي  -500ماده 

 .شودكارشناس را با ذكر دليل اعالم كنند. اين امر در صورتمجلس قيد مي

ا در صورتمجلس درج ، بازپرس موارد الزم رکارشناسدر صورت نقص نظريه كارشناسي يا ضرورت أخذ توضيح از  -003ماده 

كه كارشناس بدون عذر موجه در بازپرسي نمايد. در صورتيكند و او را براي اداي توضيح دعوت ميو به كارشناس اعالم مي

 .شودحاضر نشود، جلب مي

 اجراي و صادر را آن تكميل قرار دهد، تشخيص ناقص را کارشناسی نظریه بازپرس توضيحات، أخذ از پس هرگاه –تبصره 

 .كندمي محول ديگر كارشناس يا كارشناس همان به را قرار

در موقع رسيدگي و مشاوره حاضر باشد، اما بدون عذر موجه از اظهارنظر يا حضور در جلسه  کارشناساناگر يكي از  -001ماده 

يا امضاي نظريه كارشناسي امتناع كند، نظر اكثريت مالک عمل است. عدم حضور كارشناس يا امتناع وي از اظهارنظر يا امضاء 

 .بايد از طرف كارشناسان ديگر صورتمجلس شود

به نظر بازپرس، محل ترديد باشد يا در صورت تعدد كارشناسان، بين نظر آنان اختالف  کارشناس نظریههرگاه  -006ماده 

عمل آورد، يا نظريه كارشناس يا كارشناسان مذكور را نزد تواند تا دو بار ديگر از ساير كارشناسان دعوت بهباشد، بازپرس مي

 .متخصص علم يا فن مربوط ارسال و نظر او را استعالم كند

با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد كارشناسي مطابقت نداشته باشد، بازپرس نظر  نظر کارشناسكه درصورتي -000اده م

 .دهدكند و موضوع را به كارشناس ديگر ارجاع ميكارشناس را به نحو مستدل رد مي

بق قوانين و مقررات مربوط از كارشناس تواند مطامتضرر گردد، مي تخلف کارشناسهرگاه يكي از طرفين دعوي از  -007ماده 

 .مطالبه جبران خسارت كند

 مبحث دوم ـ کارشناسی

و يا ساير جهات نياز به كارشناسي داشته باشد، كه رسيدگي به امري از نظر علمي، فني، مالي، نظامي  در مواردي ـ 001ماده 

 .نمايدكننده از كارشناس يا هيأت كارشناسي كسب نظر ميمرجع رسيدگي

نظر كارشناسان نيروهاي باشد يا به تشخيص مرجع قضائي، اظهاركه موضوع كارشناسي از امور نظامي در مواردي  ـ0تبصره 

 .مسلح ضروري باشد، نيروهاي مسلح مكلفنـد نسبت به تأمين كارشنـاسـان مورد نياز و پـرداخت هزينـه كارشناسي اقدام نمايند

شرايط و نحوه تعيين كارشناس در موارد مربوط به امور نظامي، تعداد و تركيب هيأتهاي كارشناسي، نحوه رسيدگي  ـ5تبصره 

االجراء شدن اين قانون توسط ستادكل ماه از تاريخ الزماي است كه ظرف سهنامهو پرداخت هزينه آنان به موجب آيينبه تخلفات 

 .رسدشود و به تصويب فرماندهي كل قوا مينيروهاي مسلح با همكاري سازمان قضائي تهيه مي

 

 .مجتمع فنی و تخصصی مهندسین البرز محفوظ می باشد برای کلیه حقوق این جزوه 
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 تشریحی برگرفته ازو پاسخ های قوانین نمونه ای از سواالت 

 راهنمای تشریحی آزمونهای کارشناس رسمی رشته راه و ساختمانکتاب 

 )مدرس دانشگاه و کارشناس رسمی دادگستری(دکتر محمد حاجی محمدی مولف: 

 

 در کدام یک از موارد زیر کارشناس باید از انجام کارشناسی امتناع نماید:-0

 حق الزحمه او به مبلغ مورد تقاضا پرداخت نشده باشد. (5

 يكي از طرفين دعوا قرابت نسبي يا سببي درجه اول داشته باشد.كارشناس با  (2

 كارشناس با يكي از طرفين دعوا قرابت نسبي يا سببي درجه دوم داشته باشد. (3

 3و  2موارد  (4

 صحیح است. 1گزینه  ✍

 5، تبصره01ماده، 0310قانون جدید کانون کارشناسان رسمی مصوب مطابق 

 كارشناسي به مبادرت از و اعالم كتبي طور به را موضوع ،رد جهات وجود صورت در ارجاعي امور در مكلفند رسمي كارشناسان -5تبصره

 رسمي كارشناس رد جهات. شوند مي محكوم قانون اين موضوع انتظامي مجازات به و محسوب متخلف صورت اين غير در نمايند، امتناع

 .باشد مي مدني دادرسي آئين قانون در مندرج دادرس رد جهات همان

 

 مدنی امور در انقالب و عمومی های دادگاه دادرسی آیین قانون در دادرس رد *موارد

 كنند: رد را او توانندمي نيز دعوا طرفين و نموده امتناع رسيدگي از بايد زير موارد در دادرس - 90 ماده

 .باشد داشته وجود دعوا اصحاب از یكی با دادرس بین طبقه هر از سوم درجه تا سببی یا نسبی قرابت - الف
 .باشد او همسر يا دادرس امور متكفل يا مباشر طرفين از يكي يا و باشد طرفين از يكي مخدوم يا قيم دادرس - ب

 .باشد دعوا اصحاب از يكي وارث او، فرزند يا همسر يا دادرس - ج

 .باشد كرده اظهارنظر گواه يا كارشناس يا داور يا دادرس عنوان به شده اقامه دعواي موضوع در سابقاً دادرس - د

 كمح صدور تاريخ از و بوده مطرح سابق در يا و باشد مطرح جزايي يا حقوقي دعواي او فرزند يا همسر يا و طرفين از يكي و دادرس بين -ه

 .باشد نگذشته سال دوقطعي

 .باشند مطروح موضوع در شخصي نفع داراي او فرزند يا همسر يا دادرس - و

 دادرسان يا دادرس به را مورد به نسبت رسيدگي جهت، ذكر با رسيدگي از امتناع قرار صدور از پس دادرس( 95) ماده درمورد - 95 ماده

 زدن ديگر شعبه به ارجاع يا دادرسان تكميل براي را پروندهباشد، كافي تعداد به دادرس فاقد دادگاه چنانچه. نمايدمي محولدادگاه ديگر

 .نمايدمي ارسال عرضهم دادگاه نزديكترين به را پرونده باشد، ديگر شعبه فاقد دادگاه كهصورتي در و داردميارسال اول شعبه رئيس

 کیفری دادرسی آئین قانون در دادرس رد *موارد

 :كنند دادرس رد ايراد موارد اين در توانندمي نيز دعوي طرفين و كند امتناع رسيدگي از بايد زير موارد در دادرس -150 ماده

 اشتهد وجود جرم؛ معاون یا شریک یا دعوی طرفین از یكی و دادرس بین طبقه هر از سوم درجه تا سببی یا نسبی قرابت -الف

 .باشد
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 .باشد وي همسر امور يا دادرس امور مباشر طرفين، از يكي يا باشد دعوي طرفين از يكي مخدوم يا قيم دادرس، - ب

 .باشند جرم معاون يا شريك يا دعوي طرفين از يكي وارث او، فرزند يا و همسر دادرس، - پ

 .باشد بوده طرفين از يكي شاهد يا كرده ماهوي اظهارنظر سمتي يا عنوان هر تحت قبالً كيفري امر همان در دادرس - ت

 مطرح كيفري يا حقوقي دعواي او، فرزند يا و همسر مادر، و پدر يا دعوي طرفين از يكي و او فرزند يا و همسر مادر، و پدر دادرس، بين - ث

 .باشد نگذشته سال دو از بيش قطعي، رأي صدور تاريخ از و بوده مطرح سابق در يا باشد

 .باشند داشته مطروحه موضوع در شخصي نفع او فرزند يا و همسر دادرس، - ج

 .شودنمي محسوب دادرس رد جهات از انتظامي شكايت - تبصره

 از كدام هر اگر كه است معني اين به و است مورد شش كارشناسي امر صالحيت رد جهات کارشناسی: صالحیت رد جهات

 انجام از هك نمايد اعالم دادگاه به كتبي بصورت كارشناسي امر به مبادرت از قبل بايد كارشناس باشد. داشته وجود امر شش اين

 :باشد مي معذور كارشناسي امر

 دعوی طرفین از یكی با نسبی و سببی قرابت داشتن -0

 دعوي طرفين از از يكي با نزديك دوستي داشتن -2

 .نمايد نظر اعالم خود كارشناسي پروانه در شده درج صالحيت از خارج در تواند نمي كارشناس -3

 .باشد نشده تمديد او كارشناسي پروانه اعتبار صورتيكه در -4

 .مايدن كارشناسي است پرونده در ذينفع و كند مي كار آن در كه اي موسسه يا ارگان يا شركتي براي تواند نمي كارشناس -1

 .باشد نيامده بوجود آن در تغييري هيچ نيز اكنون و داده انجام قبالً كه اي پرونده براي دوباره كارشناسي -6

 

ولی به دالیلی خارج از  چنانچه کارشناس در موضوعی شروع به کارشناسی نموده و اقداماتی انجام داده باشد-5

 اختیار وی اجرای کارشناسی منتفی گردد:

 چون خارج از اختيار و درخواست كارشناس بوده حق الزحمه تعيين شده بايد پرداخت شود. (5

 كارشناس بخشي از دستمزد متناسب با كار انجام شده يا وقت صرف شده دريافت مي كند. (2

 مي كند.دستمزد تعيين شده را دريافت  %11كارشناس  (3

 كارشناس دستمزد تعيين شده را دريافت مي كند ولي بايد اقدامات كارشناسي را به اتمام برساند. (4

 صحیح است. 5گزینه  ✍

 6، ماده 95مطابق تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال

در صورتي كه كارشناس اقدام به كارشناسي نموده ولي به دليلي كه خارج از حيطه اختيار وي باشد اجراي كارشناسي  -6ماده 

خواهد بود، به شرط  متناسب با کارهای انجام شده و یا وقت صرف شدهمنتفي گردد، محق دريافت بخشي از دستمزد 

ه، چنانچه در اين رابطه به محل اجراي قرار كارشناسي مسافرت نموده اينكه از حداقل مقرر در اين تعرفه كمتر نباشد. به عالو

 باشند هزينه سفر، اقامت و فوق العاده روزانه وي بر مبناي ضوابط اين تعرفه پرداخت مي شود.
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 در مورد قرار کارشناسی کدام عبارت صحیح است؟-3

 ارجاع مي شود.كارشناس مكلف به پذيرش قرار است كه از طرف دادگاه به او  (5

 قرار كارشناسي به كارشناس اعالم مي شود اگر قبول كرد بايد انجام دهد. (2

 در مورد پرداخت دستمزد بايد با كارشناس توافق شود. (3

 همه موارد فوق (4

 صحیح است. 0گزینه  ✍

 مطابق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب )در امور مدنی(

، مگر اينكه داراي عذري ول امر کارشناسی که از دادگاه به او ارجاع شده می باشدکارشناس مكلف به قب -500ماده 

باشد كه به تشخيص دادگاه موجه شناخته شود، در اين صورت بايد قبل از مباشرت به كارشناسي مراتب را به طور كتبي به 

 دادگاه اعالم دارد. موارد معذور بودن دادرس است. 

ه كارشناس را با رعايت كميت و كيفيت و ارزش كار تعيين مي كند. هر گاه بعد از اظهار نظر دادگاه حق الزحم -510ماده 

كارشناس معلوم گردد كه حق الزحمه تعيين شده متناسب نبوده است، مقدار آن را به طور قطعي تعيين و دستور وصول آن را 

 مي دهد.

  

 رفین اظهار نظر نماید:چنانچه یک کارشناس در مقابل اخذ وجه به نفع یكی از ط-1

 اگر از طرف دادگاه تعيين شده باشد به حبس و جريمه نقدي محكوم مي شود. (5

 اگر از طرف طرفين دعوا تعيين شده باشد به حبس و جريمه نقدي محكوم مي شود. (2

 اگر از طرف طرفين دعوا تعيين شده باشد فقط جريمه نقدي محكوم مي شود. (3

 هيچكدام (4

 صحیح است. 1گزینه  ✍

 صحيح نمي باشند. 3و2و5قانون كارشناسان رسمي جريمه نقدي وجود ندارد. بنابراين، هيچكدام از گزينه هاي  در

 0310قانون جدید کانون کارشناسان رسمی مصوب مطابق 

 :درجه ترتیب به مجازاتها

 .كانون در كارشناس پرونده در درج با توبيخ  -5

 .سال يك مدت براي رسمي كارشناس فني اختيارات كردن محدود -2
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 .سال سه مدت براي رسمي كارشناس فني اختيارت كردن محدود -3

 .سال يك تا ماه سه از رسمي كارشناسي امر به اشتغال از محروميت -4

 .سال سه تا يك از رسمي كارشناسي امر به اشتغال از محروميت -1

 .رسمي كارشناسي امر به اشتغال از دائم محروميت -6

 (0310قانون جدید کانون کارشناسان رسمی مصوب ) کارشناسانتخلفات 

شماره 

 ماده

 مجازات انتظامی تخلف

 21ماده 
سوء رفتار يا ارتكاب اعمال منافي با شئون و حيثيت كارشناسي به شكايت وزير دادگستري يا 

 رئيس قضائيه يا سه نفر اعضاي هيات مديره كانون
 3تا  5درجه 

 (5بند)

 26ماده
 3تا  5درجه  حضور در مرجع صالحه در وقت مقرر بدون عذر موجهعدم 

 (2بند)

 26ماده
 3تا  5درجه  شود.توسل به معاذيري كه خالف بودن آن بعداً ثابت مي

 (3بند)

 26ماده
 3تا  5درجه  انگاري در اظهار نظرمسامحه و سهل

 (4بند)

 26ماده

دريافت آن را ندارند و يا امتناع از تسليم تسليم اسناد و مدارک به اشخاصي كه قانوناً حق 

 اسناد و مدارک به اشخاصي كه قانوناً حق دريافت آن را دارند
 1تا  3درجه 

 (1بند)

 26ماده
 1تا  3درجه  سوء رفتار و اعمال خالف شئونات شغلي

 (6بند)

 26ماده

 نقض قوانين و مقررات در اظهار نظر كارشناسي
 1تا  3درجه 

 (7بند)

 26ماده
 6تا  1درجه  انجام كارشناسي و اظهار نظر در صورت وجود جهات رد قانوني

 (8بند)

 26ماده
 6تا  1درجه  انجام كارشناسي و اظهار نظر در اموري كه خارج از صالحيت كارشناس است

 (9بند)

 26ماده
 6تا  1درجه  انجام كارشناسي و اظهار نظر بر خالف واقع و تباني

 (51بند)

 26ماده
 6تا  1درجه  اي كه اعتبار آن منقضي شده باشد.كارشناسي با پراونه انجام

 (55بند)

 26ماده
 6تا  1درجه  افشاء اسرار و اسناد محرمانه

 (52بند)

 26ماده

اخذ مال يا وجه يا قبول خدمت مازاد بر تعرفه دستمزد و هزينه مقرر در قوانين يا دستورات 

 دارمراجع صالحيت
 6تا  1درجه 

 (53بند)

 26ماده

انجام كارشناسي و اظهار نظر در زمان تعليق يا محروميت از حقوق اجتماعي يا اثبات فقد 

 شرايط قانوني در اخذ پروانه
 6محكوميت درجه 
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 (2تبصره )

 26ماده
 عدم تمديد پروانه كارشناسي

محكوميت به سه بار 

مجازات انتظامي 

 ظرف سه سال

 27ماده 

 احراز زوال شرايط:

 تدين به اسالم يا يكي از اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي -5

 داشتن وثاقت -2

 داشتن تابعيت ايراني -3

 نداشتن پيشينه كيفري -4

 نداشتن اعتياد -1

 عدم عضويت در گروههاي غيرقانوني -6

كارشناس،  توسط

توسط هيأت مديره 

هر كانون عدم 

تمديد پروانه و 

ارسال پرونده به 

 اه انتظاميدادگ

 37ماده
اظهار نظر خالف واقع يا عدم ذكر تمام ماوقع يا تفسير در چيزي كه براي آزمايش در 

 دسترس كارشناس گذاشته شده با سوء نيت

مجازات جاعل در 

 اسناد رسمي

( 2تبصره)

 69ماده 
 1 تا 3درجه  الزحمه كارشناسي در صندوق كاركنانحق %1عدم پرداخت 

 

 کارشناس ارجاع شود که صالحیت آن موضوع به او داده نشده است؟ اگر موضوعی به-6

 فقط در صورتي بايد آن را انجام دهد كه در آن زمينه تخصص داشته باشد. (5

 اگر در آن زمينه تخصص كافي ندارد بايد از يك فرد متخصص كمك بگيرد. (2

 بايد از پذيرش آن خودداري كند. (3

  حق الزحمه وي نصف تعرفه است. (4

 به توضيحات سوال قبل مراجعه شود. صحیح است. 3گزینه  ✍

 0310قانون جدید کانون کارشناسان رسمی مصوب مطابق 

 (8بند)

 26ماده
 6تا  1درجه  است خارج از صالحیت کارشناسانجام كارشناسي و اظهار نظر در اموري كه 

 :درجه ترتیب به مجازاتها

 سال سه تا يك از رسمي كارشناسي امر به اشتغال از محروميت -6

 .رسمي كارشناسي امر به اشتغال از دائم محروميت-0
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 در هیئت کارشناسی باالتر از یک نفره جمع کارشناسان هیئت حداکثر چه تعداد می تواند باشد؟-0

5 )1                          2 )9                                     3)55                                    4 )53 

 صحیح است. 1گزینه  ✍

 دادرس كه مواقعي در معموالً. باشد مي كارشناس به امر ارجاع قرار ميشود، صادر حقوقي دعاوي به رسيدگي حين در كه قرارهايي جمله از

 رجاعا قرار صدور با دادگاه باشد، مي فن اهل نظر اظهار مستلزم خاص، موضوع اين به رسيدگي يا و ندارد تخصص خاص موضوعي به نسبت

 متابعت اسيكارشن يه نظر از دادگاه موارد، اتفاق به قريب اكثريت در كه بگوييم اگر و. نمايد مي استعالم را فن اهل نظريه كارشناسي، به امر

 كارشناسي قرار صدور از پس موارد غالب در و گردد نمي ختم اينجا به ماجرا هميشه اما  مينمايد، راي صدور به مبادرت آن با مطابق و نموده

 راضاعت نظريه اين به نيست، او مطلوب كارشناس راي و شده متضرر كارشناسي نظر از كه طرفي مربوطه، كارشناس سوي از نظر اظهار و

 ناسي،كارش نظر به اعتراض بار هر از پس كه، است منوال اين بر محاكم معمول رويه .ميگردد ديگري كارشناسان به امر ارجاع خواستار و نموده

 نفره3 ئتهي به موضوع ،(نفره يك) اول كارشناس نظر به اعتراض صورت در كه صورت بدين. كنند مي كارشناس تعيين تعداد فرد بصورت

 و. ميشود انتخاب نفره 1 هيئت بعدي ي مرحله در باشند، معترض نظريه اين به طرف دو هر يا طرفين از يكي چنانچه و. گردد مي ارجاع

 ... و نفره55 نفره،9 ترتيب، همين به و بود خواهد نفر 7 از مركب بعدي هيئت باشد، اعتراض مورد هم نظر اين اگر

 وجود با ديگر بعبارت یافت؟ خواهد ادامه زمانی چه تا اعتراضات این که، اینست میشود ذهن به متبادر اینجا در که سوالی

 ايدب وقت چه دادگاه همچنين، نمايد؟ تكرار را كارشناسي و پذيرفته را اعتراضات تواند مي زمان چه تا دادگاه طرفين، ي ناحيه از اعتراض

 نمايد؟ اكتفا واصله نظريات به و كرده خودداري اعتراض پذيرش از

 چنين قانون اين 261 و 263 ، 261 مواد مفهوم از اما. يافت توان نمي پرسش اين براي صريحي پاسخ مدني دادرسي آيين قانون در

 الزم ار کارشناسی تكرار که زمان هر تا دادگاه و است دادگاه با تكرار، جهت از کارشناسی کفایت تشخیص كه ميگردد مستفاد

 .کرد خواهد ارجاع دیگری هیئت به را موضوع و داده قرار پذیرش مورد را اعتراضات بداند،

 هيئتهاي است كه دادرسان بدون هيچگونه محدوديتي اقدام به قبـول اعتـراض و ارجـاع امـر بـه مـيشـود آنآنچـه در عمـل مشـاهده 

كارشناسان نيز در خصوص يك مسئله اظهار نظر ميكنند. ايـن  نفـره53نفـره و 55بزرگتري از كارشناسـان مـينماينـد و گـاه هيئـتهـاي 

 هزينه فراوان خواهد شد. از نمايد و موجب اطاله دادرسـي و صـرف وقـت و اصحاب دعوا ايجاد ميبراي دادگاه و  امـر مشـكالت بسـياري

 ای در امور به طور کلی هیچ مقرره .نيز هميشه مبتني بر انصاف نيست دادن به فرايند كارشناسي از سـوي دادگـاه سوي ديگر، پايان

 ن خصوص محدود نماید یا تعداد دفعات قبول اعتراض را مشخص گردانـدای مدنی وجود ندارد که بتواند اختیـار دادگـاه را در

مقرره اي در اين  5392 آ.د.ک مصوب قانوني در اين زمينه مشكالت بسياري را در پي داشته است. البته در قـانون جديـد نص و فقـدان

 ه نظر بازپرس، محل ترديد باشد يا در صورت تعـددهر گاه نظريه كارشناس ب ميدارد: اين قانون مقـرر 561رابطه مشاهده ميشود. ماده

كارشناسان دعوت بـه عمـل آورد يـا نظريـه  كارشناسان بين نظر آنها اخـتالف باشـد، بـازپرس مـيتوانـد تـا دو بـار ديگـر از سـاير

ازپرس كه ب بنابراين، چه در مـواردي .نمايدمتخصص علم يا فن مربوط ارسال و نظر او را استعالم  كارشـناس يـا كارشناسـان مـذكور را نـزد

اعتراض اصحاب دعوا بازپرس را به اين نتيجه برساند، وي صـرفاً  در ارزيابي خود از نظر كارشناس آن را محـل ترديـد و ابهـام بدانـد و چـه

 توجه به نظر كارشناس و ميبايسـت بـا مسئله را به هيئت كارشناسي يا كارشناسان ديگر ارجاع دهد و پس از آن تـا دو بـار مـيتوانـد

صرفاً در امور كيفري قابل استناد است و نميتوان در امور حقوقي با استناد  تشخيص خود اقدام به تصميم گيـري كنـد. البتـه ايـن مقـرره

 .دفعات ارجاع امر به كارشناس محدوديت قانوني مشخص نمود به آن بـراي
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 ر زمره تخلفات کارشناسی نمی باشد؟کدام یک از موارد ذیل د-7

 ( عدم حضور در مراجع در موعد مقرر5

 ( تقاضاي تامين وسيله نقليه و يا مطالبه وجه اياب و ذهاب از متقاضي2

 ( تسليم مدارک به اشخاصي كه حق دريافت آن ها را ندارند. 3

 ( انجام كارشناسي با پروانه منقضي االعتبار4

 مراجعه شود. 4به توضيحات سوال  صحیح است. 5گزینه   ✍

 0310قانون جدید کانون کارشناسان رسمی مصوب مطابق 

 (0310قانون جدید کانون کارشناسان رسمی مصوب ) تخلفات کارشناسان

شماره 

 ماده

 مجازات انتظامی تخلف

 (0بند)

 50ماده
 3تا  0درجه  عدم حضور در مرجع صالحه در وقت مقرر بدون عذر موجه

 (1بند)

 50ماده

و يا امتناع از  تسلیم اسناد و مدارک به اشخاصی که قانوناً حق دریافت آن را ندارند

 تسليم اسناد و مدارک به اشخاصي كه قانوناً حق دريافت آن را دارند
 6تا  3درجه 

 (06بند)

 50ماده
 0تا  6درجه  ای که اعتبار آن منقضی شده باشد.انجام کارشناسی با پراونه

 

 

 قرابت سببی و نسبی تاچه درجه ای از جهات رد کارشناسی است؟-1

 4( درجه 4                            3( درجه 3                       2درجه  (2                   5( درجه 5

 مراجعه شود. 4به توضيحات سوال  صحیح است. 3گزینه  ✍    

 5، تبصره01ماده، 0310مصوب قانون جدید کانون کارشناسان رسمی مطابق 

 مدنی امور در انقالب و عمومی های دادگاه دادرسی آیین قانون در دادرس رد موارد

 كنند: رد را او توانندمي نيز دعوا طرفين و نموده امتناع رسيدگي از بايد زير موارد در دادرس - 90 ماده

 .باشد داشته وجود دعوا اصحاب از يكي با دادرس بين طبقه هر از سوم درجه تا سببی یا نسبی قرابت - الف
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چه ساختمانی به دلیل مسامحه پیمانكار طبق برنامه زمان بندی مقرر به پایان نرسد و یا پیمانكار کار ساختمانی را  چنان-9

وظیفه کارشناس در این نیمه تمام رها کند، مالک ساختمان از طریق دادگاه تقاضای اعزام کارشناس تامین دلیل می نماید. 

 مورد چیست؟

 كارشناس پس از بررسي پرونده و قبل از ارائه گزارش كارشناس به دادگاه مكلف است كه داليل طرفين دعوا را بررسي كند. (5

 كارشناس پس از بررسي پرونده بدون حضور مالك از محل بازديد نموده و با شاهدان محل مصاحبه خواهد كرد. (2

پرونده در دادگاه با حضور مالك از محل بازديد و وضع موجود بنا را دقيقا صورت برداري كرده و  كارشناس پس از بررسي (3

 به دادگاه ارائه مي دهد.

 كارشناس پس از بررسي پرونده و قبل از بازديد محل، دليل استنكاف پيمانكار را جويا مي شود. (4

 صحیح است. 3گزینه  ✍

 تامین دلیل و اظهارنامه -فصل هفتم، انقالبای عمومی و قانون آیین دادرسی دادگاه ه

 تامین دلیل -مبحث اول

در مواردي كه اشخاص ذي نفع احتمال دهند كه در آينده استفاده از داليل و مدارک دعواي آنان از قبيل تحقيق محلي و  -019ماده 

د در محل و يا داليلي كه نزد طرف ن و امارات موجوكسب اطالع از مطلعين و استعالم نظر كارشناسان يا دفاتر تجاري يا استفاده از قرائ

ط قدعوا يا ديگري است، متعذر يا متعسر خواهد شد، مي توانند از دادگاه درخواست تامين آن ها را بنمايند. مقصود از تامين در اين موارد ف

 است. مالحظه و صورت برداری از این گونه دالیل

 شخصي هرگاه مدارک. و دالیل از برداریصورت و مالحظه از است عبارت دلیل تأمین مدني، دادرسي آيين قانون 549 ماده مطابق

 اهدخو بارمشقت يا دشوار آنها به دسترسي آينده در كند، دعوي اقامه دادگاه در بخواهد كه صورتي در و است موجود داليلي كه دهد احتمال

 خصش يا آينده دعواي طرف نزد يا باشد وي خود اختيار در داليل اين اينكه از اعم رفت، خواهد بين از كلي طور به نهاآ به دسترسي يا شد

 .بخواهد را دليل( كتبي ثبت و گزارش تهيه يا برداريصورت  )مالحظه آنها تامين دادگاه از تواندمي باشد، ثالث

 با را آن بايد حق مدعي لذا است، دليل محتاج دعوا اثبات چون و شودمي طرح دعوا شكل به گيرد، قرار تجاوز معرض در حق كه هنگامي

 در نظر مورد حق كه هنگامي اما است، دسترسي قابل آن از محافظت بر كافي دليل حق، به تعرض عدم هنگام در گاهي كند. اثبات دليل

 وظمحف را سابق داليل و كرده را الزم بينيپيش قبل از اينكه رمگ شود،مي روروبه دليل فقدان با حق صاحب گرفت، قرار تجاوز معرض

 است. دليل دادن قرار امنيت در معناي به دليل تأمين است. استوار پايه همين بر دليل تأمين مسأله باشد. داشته

 

 صادر شده باشد به آنهرگاه نسبت به قسمتی و یا تمام حقوق ارتفاقی برای اصل ملک و یا حدود آن دو بار سند مالكیت -06

 .................................... می گویند.

 ( معارض4( المثني                               3(  جعلي                                   2( معاند                       5

 صحیح است. 1گزینه  ✍

است كه تمام يا قسمتي از سند مالكيت قبلي را در برداشته باشد و تمام يا سندي  معارض مالكيت سند :معارض مالكیت سند تعریف

قسمتي از يك ملك در محدوده دو سند مالكيت باشد؛ به عبارت ديگر همه يا قسمتي از يك ملك كه در سند مالكيت مؤخر قيد شده است 

ني اگر نسبت به كل يا جزيي از ملكي دو بار سند وجود خارجي ندارد و همان است كه در سند مالكيت مقدمالصدور قيد شده است يع

عارض الصدور را م مالكيت صادر شود يا در خصوص حقوق ارتفاقي متعارض باشند، سند مالكيت مؤخرالصدور نسبت به سند مالكيت مقدم

 .ميشودعنوان سند مالكيت معارض تلقي  گويند و تا وقتي كه حكم نهايي دادگاه به صحت آن صادر نشده همچنان به
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 .مجتمع فنی و تخصصی مهندسین البرز محفوظ می باشد برای کلیه حقوق این جزوه 


