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Abstract 
In the case of litigation, some issues have a 
special complexity that requires the necessary 
expertise to identify them, and by applying 
technical and specialized information, the truth 
of the issue becomes clear. It is necessary to 
refer to experts and experts to conduct 
investigations and discover the truth in traffic 
and judicial issues and the validity of their 
reports, so that today, with the advancement of 
technology and specialization of affairs and 
techniques, more than one expert opinion in 
matters. Prerequisite is required and one of the 
desired emirates that is knowledgeable for a 
judge is expert theory, and this specialized 
science can guide the judge in reaching the truth. 
In litigation, expert opinion has become 
extremely important, to the extent that few cases 
can be found that do not require referral to an 
expert. Therefore, the correct knowledge of the 
issues related to the validity of the expert 
opinion has an effective role in the 
administration of justice. In French law, an 
expert is ordered only when it is not sufficient to 
examine the matter in consultation with the 
judge, and only one person can be appointed as 
an expert, unless the judge deems it necessary to 
use several persons to do so. Therefore, 
considering the specialization of many matters in 
judicial opinions and the expertise of many 
issues raised in lawsuits, the position of the 
expert and expert opinion of each case is very 
important due to the lack of coverage of the 
judge issuing the verdict on the chapters of 
specialized sciences.accordingly, in this article, 
the value and validity of expert theory in Iranian 
and French law are comparatively examined. 
Keywords: Expertise, Statistics, Testimony, 
Expertise, Positive Value.  

  چکیده
 برخـوردار  یخاص یدگیچیپ از موضوعات یبرخ، یدادرس امر در
 اعمال اب و طلبد یم را یالزم تخصصها  آن صیتشخ هک باشند یم

 رجوع. شود یم روشن موضوع قتیحق، یتخصص و یمعلومات فن
 تیـ واقع شـف ک و قـات یتحق انجام جهت خبرگان و ارشناسک به
 از آنان گزارشبودن  اعتبار مناط ویی قضا و یترافع موضوعات در

 و يفنـاور  پیشـرفت  بـا  امـروزه  کـه  طـوري  بـه ، باشـد  می اتیضرور
 در يا و حرفـه  ارشناسـانه ک اظهـارنظر ، فنون و امورشدن  تخصصی

بوده و یکی از امارات مـورد نظـر کـه     نیاز مورد پیش از بیش، امور
و ایــن علــم اســت  بــراي قاضــی علــم آور اســت نظریــه کارشــناس 

در . تواند قاضی را در وصول به حقیقت رهنمـون شـود   تخصصی می
اي یافتـه   العـاده  نظریه کارشناس اهمیـت فـوق  ، قضاییهاي  رسیدگی

تـوان یافـت کـه در آن نیـاز      اي مـی  که کمتـر پرونـده  یی تا جا، است
شناخت صحیح مسائل مربـوط بـه   رو ازاین. ارجاع به کارشناس نشود
در . در اجــراي عــدالت نقــش مــؤثري دارد، اعتبــار نظــر کارشــناس

شـود کـه    هنگـامی دسـتور داده مـی   صرفاً کارشناسی ، حقوق فرانسه
افی نباشـد و تنهـا   بررسی موضوعات با ارائه مشورت براي دادرس ک

اینکـه   مگـر ، کارشناس تعیـین کـرد   عنوان بهتوان یک شخص را  می
 ؛ بنـابراین دادرس استفاده از چند شخص را براي این کار الزم بدانـد 

 ویی آراء قضـا  در امـور  از ياریبسـ شـدن   یتخصصـ  بـه  توجـه  بـا 
 نظر گاهیجا، يدعاو در از مسائل مطروحه ياریبسبودن  یارشناسک

 یقاضـ  احاطـه  عـدم  لیـ دل بـه ، يامـر  هـر  شـناس ارک و متخصـص 
بـر  . اهمیت زیـادي دارد ، یتخصص علوم ابواب بر يرأ نندهکصادر

ارزش و اعتبار نظریه کارشناسـی در حقـوق   ، این اساس در این مقاله
  .گیرد ایران و فرانسه به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار می

  . اثباتی ارزش، خبره، شهادت، اماره، کارشناسی: واژگان کلیدي
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  :ارجاع
شماره ، تمدن حقوقی، و فرانسه یراندر حقوق ا یکارشناس یهارزش و اعتبار نظر)، 1401؛ (میثم، سبحانی؛ سید جعفر، یباجگان یهاشم
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  مقدمه
هاي مختلف زندگی اجتماعی و از جمله در  نقش ویژه در جنبه، رجوع به کارشناس و جلب نظر وي

امروزه کمتر . شود رسیدگی به دعاوي در دادگستري یافته و هر روز بر اهمیت این نقش افزوده می
ظر ضرورتی به جلب ن، موضوع آنبودن  شود که به علت ساده اي در دادگستري مطرح می پرونده

قاضی ناچار به کسب نظر ، ها به سبب وجود موضوعات فنی بلکه در اکثر پرونده، کارشناس نباشد
. ها شده است اي که ارجاع به کارشناس یکی از مراحل متداول در پرونده به گونه. متخصصان مربوط است
نبودن  اهی و آشناشود و به خاطر عدم آگ موضوعاتی که به کارشناس ارجاع میبودن  از طرفی به علت فنی

در عمل قاضی راهی غیر از اعتماد بر نظر کارشناسان ندارد و دادگاه ، قاضی نسبت به آن موضوعات
شود که نظر  تلقی می گونه اینکه یی سازد تا جا سرانجام حکم خود را بر نظر کارشناس مبتنی می

نقش اساسی کارشناسی در به لحاظ اهمیت و . حکم پرونده و سرنوشت آن است کننده کارشناس تعیین
توجه به قواعد و مقررات مربوط به کارشناسی براي اجراي صحیح آن الزم و ضروري یی رسیدگی قضا

به نظر کارشناس باید دقت شود که شرایط دادن  در ارجاع امر به کارشناس و انتخاب و ترتیب اثر، است
کارشناس نیز در اجراي  شود. می در غیر این صورت موجب تضییع حقوق مردم. قانونی رعایت گردد

کند توجه کامل داشته باشد و با اجراي  اي که اعالم می کارشناسی و اعالم نظر باید به نقش حساس نظریه
  ).2، 1391، موسوي( نظري که مطابق با واقع است را اعالم نماید، صحیح کارشناسی
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ست و دالیل این اعتبار یافتن امروزه سهم کارشناسی در تمییز حق و جریان تحقیق فراتر رفته ا
هاي ناشی  ها و پیچیدگی هاي علمی، صنعتی و همچنین دشواري کارشناسی را باید دالیلی از قبیل پیشرفت

عنوان مثال، امروزه استفاده از علم ژنتیک و انگشت نگاري در کشف هویت  از زندگی صنعتی دانست. به
شناختی متهم مرسوم شده  ر بررسی پیشینه کیفري و روانهاي الکترونیکی د مجرم و یا استفاده از فناوري

هاي مالی بزرگ و تعیین میزان خسارت ناشی از  است و مواردي مانند پیچیدگی حسابرسی مالی مؤسسه
، 1382برخورد دو هواپیما یا ناو جنگی نیازمند استفاده از تجارب کارشناسان مجرب است (کاتوزیان، 

 هستیم. تشخیص تخصصی و اظهارنظرات کارشناسانه شاهد به کرات يکیفر و حقوقی دعاوي ). در319
 توسط که است مواردي جمله از اموال بر وارده میزان خسارات یا مرگ نوع و جراحت جنون، میزان
صرفاً  و نبوده دعاوي به مربوط امور تمامی به شود زیرا دادرس، عالم می متخصصان تعیین و کارشناسان
داند، اما  قضایی است. در فقه امامیه نیز نظر مشهور، کارشناسی را شهادت می و حقوقی مباحث متخصص

  ).90، 1392در واقع این مهم از امارات قضایی در حقوق و ظن مطلق در فقه است (ساعی و ثقفی، 
در حقوق . امارات است مبحث، است سازگارتر کارشناس اظهارنظر باآنچه  دادرسی ادله میان در

تشریح اوضاع و احوالی که انجام کارشناسی یا در صورت : رشناسی حاوي مواردي از قبیلفرانسه قرار کا
یت مأموراعالم عناوین ؛ تعیین کارشناس یا کارشناسان؛ کند لزوم تعیین چند کارشناس را الزم می

 توان تاریخی را معین در قرار کارشناسی می است. کارشناس و مهلتی که در آن نظریه باید تقدیم شود
یت و در صورت امکان مأمورنمود که کارشناس و طرفین نزد دادرس صادرکننده یا ناظر جهت تفهیم 

در جریان این جلسه مدارك مورد نیاز براي اجراي کارشناسی به . شوند برنامه زمانی عملیات حاضر می
اده کند تواند از نظر کاردانی دیگر استف در حقوق فرانسه کارشناس می. شود کارشناس تسلیم می

تواند براي انجام  همچنین وي می. این شخص داراي تخصصی غیر از تخصص او باشد که درصورتی
این شخص تحت نظارت و مسئولیت او ، یت خود از کمک هر شخص به انتخاب خود استفاده کندمأمور

گسترش  شود یا اگر یت وي میمأموراگر کارشناس با مشکالتی مواجه شود که مانع انجام . خواهد بود
تواند در ضمن  دادرس می. دهد موضوع را به دادرس گزارش می، یت وي ضروري باشدمأمورحدود 
  .مهلت ارائه نظریه کارشناسی را افزایش دهد، گیري تصمیم

تواند به  دادرس می، نظریه کارشناس در حقوق فرانسه اگر الزم نباشد که به صورت مکتوب ارائه شود
 مجلس صورتاو مراتب را در . هاً در جلسه رسیدگی نظریه خود را بیان کندکارشناس اجازه دهد تا شفا
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در  که درصورتی، ممکن است با ذکر در رأي تکمیل شود مجلس صورتنوشتن  باوجوداین. نویسد می
در سایر موارد کارشناس باید به مدیر دفتر مرجع . شود قطعی قضاوت می طور بهمورد پرونده بالفاصله 

در صورت . حتی اگر چند کارشناس باشند تنها باید یک گزارش واحد ارائه نمایند. دهدگزارش بیی قضا
نظریه کاردان دیگري ، همچنین اگر کارشناس. کند هر کارشناس به عقیده خود اشاره می، اختالف عقیده

 مجلس صورت، این نظریه حسب مورد به گزارش، را در تخصصی غیر از مورد خود دریافت نموده باشد
شود  اي در دادگستري مطرح می امروزه کمتر پرونده ؛ بنابراینشود سه رسیدگی یا پرونده پیوست میجل

ها به  بلکه در اکثر پرونده، قاضی ضرورتی به جلب نظر کارشناس نبیند، موضوع آنبودن  که به علت ساده
که ارجاع به  اي به گونه. مربوط است متخصصانقاضی ناچار به کسب نظر ، سبب وجود موضوعات فنی

  .ها شده است یکی از مراحل متداول در پرونده، کارشناس

  تاریخچه کارشناسی - 1
که  کردند میقضات رومی براي تشخیص امور و قضایاي مطروحه که جنبه فنی داشت کارشناسی انتخاب 

ارزیابان که  رفت و عالوه بر نسبت به آن اظهارنظر نماید و این عمل یکی از وسایل اثبات دعوا به شمار می
افرادي را نیز که داراي حرفه مخصوصی بودند و در آن تجارب و شهرت زیادي ، به این امر اشتغال داشتند

مطالعه ). 11، 1332، سرشار( کردند میکسب کرده بودند جهت رسیدگی و تشخیص اختالف انتخاب 
، از گذشته بسیار دور این موضوع است که دهنده نشان، سیر تحول دادرسی در ادوار تاریخ حاکمیت

و آگاه در ) کارشناس( دعاوي و اختالفات خویش از افراد خبره وفصل حلفرمانروایان مردم به منظور 
رجوع به ، امروزه در قوانین بسیاري از کشورها. جستند هاي خاص اعم از کیفري و حقوقی بهره می زمینه

امروز اهمیت کارشناسی و . مور الزامی شده استبسیاري از ا وفصل حلبراي ها  آن خبره و استمداد از نظر
همین بس که تنوع و کثرت امور در . آگاهی از عقیده خبره به حدي است که نیاز به تذکر و تکرار نیست

کانون کارشناسان رسمی به میزانی است که ، اداره تشخیص هویت، مراجع کارشناسی نظیر پزشکی قانونی
  .در اسرع وقت نیستیی گو پاسخگاهی ، الزم با وجود کارشناسان مجرب به تعداد

توانست به نظر  محمکه صلح می، 1290قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب  87به موجب ماده 
در این صورت به . را بخواهد» اهل خبره«اطالعات ها  آن خود یا درخواست اصحاب دعوا یا یکی از

نمودند و در  سه نفر اهل خبره انتخاب می اصحاب دعوا به تراضی یک یا، همان قانون 88موجب ماده 
توانستند با توجه  نمود که اصحاب دعوا می محکمه صلح خود عده الزم را تعیین می، صورت عدم تراضی
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پس از آن در ). 270، 1383، شمس( آنان را رد یا جرح نمایند، به موازین مربوط به رد یا جرح شهود
، 1291مصوب ) کیفري دادرسی آیین( ییول محاکمات جزاقانونی دیگر تحت عنوان قوانین موقتی اص

از آن تاریخ به بعد به ترتیب در قوانین مصوبه مملکتی . قرار گرفت گذار قانونمدنظر ، مراجعه به اهل خبره
راجع به  1315قضات مصوب  استخدام و عدلیه تشکیالت اصول قانون از قسمتی اصالح قانون، نظیر
در ساختار تشکیالتی عدلیه آن زمان ، قانون فوق 4در ماده . ره بحث به میان آمدگیري از توان اهل خب بهره

» .بینی شده بود تنظیم امور مترجمان و سایر اهل خبره و مصدقان پیش«در وارسی فنی قسمتی تحت عنوان 
مقرراتی در خصوص ایجاد نظم و شرایط اشتغال به شغل کارشناسی  گونه هیچ 1316اما در عمل تا سال 

به تصویب  1316رسمی در  دفاتر و محاکم در اسناد و اظهارات ترجمه به راجع وجود نداشت و قانون
سپس قانون راجع به کارشناسان . شدندیی اي به نام مترجمان رسمی شناسا طبقه، در اجراي آن قانون. رسید

  .گردید تصویب 1317رسمی در 
نامه قانون کارشناسی رسمی  آیین: بارتند ازاز آن پس مقرراتی به تصویب رسیده است که اهم آن ع

، 1339مصوب » قانون راجع به اصالح قانون کارشناسان رسمی وزارت دادگستري، 1318مصوب 
الیحه قانونی مرتبط با استقالل کانون ، 1341نامه کارشناسان رسمی مصوب  آییننامه مواد الحاقی به  آیین

و  1360دگی به تخلفات کارشناسان رسمی مصوب نامه رسی آیین، 1358کارشناسان رسمی مصوب 
قانون ، 1365قانون بازسازي کارشناسان رسمی دادگستري مصوب ، 1363اصالحیه بعدي آن مصوب 

، 1365قانون بازسازي کارشناسان رسمی دادگستري مصوب  14و  10هاي مذکور در مواد  تمدید مدت
ربوط به تعرفه دستمزد کارشناسی موضوع مصوبه م، 1362تعرفه کارشناسان رسمی دادگستري مصوب 

اصالحیه و متمم تعرفه دستمزد ، 1358الیحه قانونی استقالل کانون کارشناسان رسمی مصوب  19ماده 
مصوبه مربوط به تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی موضوع ، 1372مصوب ، کارشناسان رسمی دادگستري

قانون کانون کارشناسان رسمی ، 1379مصوب  میرس الیحه قانون استقالل کانون کارشناسان 19ماده 
  ,1384و تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستري مصوب  1381دادگستري مصوب 

  مفهوم کارشناسی - 2
 حقوقی نظر ). از2809، 1375کارشناسی در لغت به معناي معرفت امور، شناسایی کار و خبرگی است (معین، 

دانان و  اسالمی تعریفی از کارشناسی به عمل نیاورده، ولی حقوق بانقال از بعد چه و پیش چه گذار قانون
اند کارشناسی در اصطالح حقوقی، عملی است تحقیقاتی  اند. برخی گفته دکترین تعاریف مختلفی ارائه داده
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نمایند تا امر مورد اختالف را که رسیدگی به آن نیاز به  که اشخاص صالحیتدار به نام کارشناس را مأمور می
افشار،  اطالعات فنی خاصی دارد، مورد بررسی قرار دهند و نظر خود را به دادگاه اعالم نمایند (صدرزاده

). در تعریف کارشناسی گفته شده تحقیقی است که دادگاه، به منظور تمییز حق یا تمهید مقامات 163، 1375
اي را  حرفه و د که اطالعات فنیخواه نهد و از او می داري به نام کارشناس می آن، به عهده شخص صالحیت

که در دسترس دادگاه نیست در اختیار دادرس قرار دهد یا اعتقاد و استنباط خود را از قرائن فنی و علمی بیان 
). در تعریفی دیگر آمده کارشناسی رجوع به اهل فن براي انجام تحقیق و 317، 1382کند (کاتوزیان، 

تنازغ فیه میان اصحاب دعوا و ارائه اقدام تحقیقی و علمی براي یاري اظهارنظر فنی و علمی نسبت به موضوع م
). به بیان دیگر 52، 1382سوار،  بیله نمودن دادگاه در کشف حقیقت و صدور حکم شایسته است (عطالو
هاي تجربی و اطالعات علمی، عملی و  کارشناسی عبارت است از اقدامی تحقیقی ـ علمی که براساس پیشینه

کند  ). تعریف مشابه دیگر نیز وجود دارد که بیان می438، 1392پذیرد (حیاتی،  ردي صورت میطور مو به
دار به نام کارشناس را مأمور  کارشناسی در اصطالح حقوقی عملی است تحقیقاتی که اشخاص صالحیت

ی قرار دهند و ها نیاز به اطالعات فنی خاص دارد، مورد بررس کنند تا امر مورد اختالف را که رسیدگی به آن
  ).168، 1393نظر خود را به دادگاه اعالم کنند (حیدري و رزمجو، 
هرچند از نظر ، امر کارشناسی اظهار شده استبودن  اما در تعریف دیگر بدون تصریح به تحقیقی

اما کارشناسی عبارت است از تشخیص و تبیین ، تعریفی از کارشناسی ارائه نداده است گذار قانونحقوقی 
بر این مبنا کارشناس شخصی . اظهارنظر نسبت به آن را ندارندیی صالحیت و توانا، قضاییکه مراجع  امري

آثار . استفاده باشدقابل  است حقیقی که در رشته خاصی تخصص و تجربه داشته و خدمات او در این رشته
باید به کارشناسی  هریک اما براي شناخت توضیح و تشریح، دهند اطالعات نادرست نمی گاه هیچو عالئم 

، زیرا فرض بر این است که کارشناس، ها میسر شود رجوع شود تا امکان استنتاج و استفاده از قرائن و نشانه
حقیقت امر را به دادگاه ، شود و با کمک ابزار و وسایل علمی زبان صامت اشیاء و عالئم را متوجه می

توان گفت  مجموع با عنایت به اوصاف یاد شده می در). 64، 1390، نیازخانی و همکاران( دارد اعالم می
بلکه موضوع آن عبارت است از تشخیص ، است و نه شهادت شهود آیینکه کارشناسی نه به معنا و مفهوم 

در حقوق . اظهارنظر و اعالم نسبت به آن را ندارندیی صالحیت و توانایی و تبیین امري که مراجع قضا
هاي فنی انجام داده و نتیجه آن  کارشناسان با آزمایش و معاینه و تحقیقکارشناسی عملی است که ، فرانسه

  .نمایند ارائه مییی اظهارنظر کارشناسی به دادگاه و یا سایر مقامات قضا عنوان بهرا 
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  ارزش و اعتبار نظریه کارشناسی در حقوق ایران - 3
ی و تخصصی است، قانون تشخیص موضوع از وظایف دادگاه است و در برخی موارد که این تشخیص فن

طورکلی یا جزیی به  به اجبار یا حسب وجود ضرورت مقرر داشته است که مرحله تشخیص موضوع به
ترین مرحله دادرسی تشخیص صحیح موضوع است و این امر اهمیت  کارشناس ارجاع شود، مهم
هاي فنی و  راز جنبه). چون پس از اح193، 1392کند (حسینی خواه و اورنگیان،  کارشناسی را مضاعف می

 عبارت کارشناس شود. نظر علمی هر قضیه، تطبیق مصادیق با قوانین و اصول موضوعه دادرسی انجام می
 کند می صادر استعالم مورد مسئله در تخصصی موجود و فنی جهات بررسی از بعد وي که نظري از است

 قرار پرسش مورد کارشناسی قرار در دادرس کهآنچه  درباره خود را توضیح و آن، تحلیل موجب به و
  دهد. است، ارائه می داده

 ترین مهم که باشد واجد شرایطی باید دادرس نظر امعان و اعتبار از برخورداري براي کارشناس رأي
 احوال و اوضاع با آن مغایرت عدم و بودن نظریه کارشناسی روشن و موجه، مستدل، صریح ضرورتها  آن

 و نموده متابعت کارشناس نظر از دادگاه که است صورت این سی است. درکارشنا مورد معلوم و محقق
 زمینه در تخصصی و فنی اظهارنظر نوعی کارشناس کرد. نظریه خواهد آن براساس رأي به صدور مبادرت

 موضوع بررسی از پس و دادگاه سوي از ارجاع بر بنا که دعوا است وفصل در حل مؤثر موضوعی امور
  ).168، 1393(حیدري و رزمجو، شود  می شرایط، ابراز دواج توسط کارشناس
را از طریق کارشناسی ندارند و این روش براي شدن  وفصل حلها قابلیت ارجاع و  تمام اختالف

نیازمند استفاده از تخصص و دانش ، قضاییمناسب است که به جاي رسیدگی یی ها حل اختالف
ه عبارت دیگر تنها باید موضوعاتی به کارشناسی ب) 191، 1389، درویشی هویدا( کارشناسی باشند

خارج است و رجوع به کارشناسی یک یی ارجاع داده شود که از حیطه دانش تخصصی قضا
است  تشخیص موضوعی و بسته به نظر دادگاه بوده و این امر در جلوگیري از اطاله دادرسی نیز مؤثر

دگاه عمومی تشخیص دهد که موضوع داراي هرگاه دا ؛ بنابراین)76، 1390، نیازخانی و همکاران(
این امر را در صورتجلسه دادگاه منعکس ، جنبه فنی و تخصصی است و باید به کارشناس ارجاع شود

  .نماید کرده و قرار صادر می
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با عناوین قرار  1379دادرسی مدنی مصوب  آیینتصمیم دادگاه براي ارجاع امر به کارشناس در قانون 
و قرار رجوع به  4) 268و  3260، 2592مواد ( قرار کارشناسی، 1)257ماده ( ناسارجاع امر به کارش

از اصحاب دعوا یا به خواست هریک  تواند به درخواست این قرار می، آمده است) 268ماده ( کارشناس
، کارشناسی را الزم نداند که درصورتی، اما دادگاه در برابر درخواست کارشناسی، خود دادگاه صادر شود

 1379قانون آین دادرسی مدنی مصوب  257ماده ). 312، 3ج، 1394، شمس( کلیفی به پذیرش آن نداردت
ترتیب انتخاب و دستمزد و ترتیب . به دادگاه اجازه داده است که در موارد الزم به کارشناس رجوع نماید

ز نظر کارشناسی و اظهارنظر کارشناس و ترتیب اعتراض به آن و همچنین درجه و شرایط تبعیت دادگاه ا
  .بینی شده است سایر جزئیات این وسیله اثبات دعوا در مواد بعدي پیش

اي از روند دادرسی است. لذا این  نظریه کارشناسی یک اظهارنظر تخصصی است که دربردارنده مرحله
غیر این اظهارنظر مانند رأي دادگاه به موجب قانون باید داراي شرایط و ضوابط شکلی و ماهوي باشد، در 

). بر این 23، 1389ریزي،  صورت قابل اعتراض و حسب مورد آثار خاص خود را دارا خواهد بود (صفري

                                                      
تواند راساً یا به درخواست هریک از اصحاب دعـوا قـرار ارجـاع امـر بـه کارشـناس را صـادر نمایـد. در قـرار           : دادگاه می257ماده  - 1

  شود.   دادگاه، موضوعی که نظر کارشناس نسبت به آن الزم است و نیز مدتی که کارشناس باید اظهار عقیده کند، تعیین می
: ایداع دستمزد کارشناس به عهده متقاضی است و هرگاه ظرف مدت یـک هفتـه از تـاریخ ابـالغ آن را پرداخـت نکنـد،       259ماده  - 2

شود. هرگاه قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد و دادگـاه نیـز نتوانـد بـدون انجـام کارشناسـی        کارشناسی از عداد دالیل وي خارج می
ی در مرحله بدوي بـه عهـده خواهـان و در مرحلـه تجدیـدنظر بـه عهـده تجدیـدنظر خـواه          انشاء رأي نماید، پرداخت دستمزد کارشناس

که در مرحله بدوي دادگاه نتواند بدون نظر کارشناس حتـی بـا سـوگند نیـز حکـم صـادر نمایـد، دادخواسـت ابطـال           است، درصورتی
  بدوي نخواهد بود. شود و اگر در مرحله تجدیدنظر باشد تجدیدنظرخواهی متوقف ولی مانع اجراي حکم می

کنـد کـه    : پس از صدور قرار کارشناسی و انتخاب کارشناس و ایداع دستمزد، دادگاه بـه کارشـناس اخطـار مـی    260ماده  - 3
ظرف مهلت تعیین شده در قرار کارشناسی، نظر خود را تقدیم نماید. وصـول نظـر کارشـناس بـه طـرفین ابـالغ خواهـد شـد،         

تاریخ ابالغ به دفتر دادگاه مراجعه کنند و با مالحظه نظر کارشناس چنانچه مطلبـی دارنـد    توانند ظرف یک هفته از طرفین می
طور کتبی اظهار نمایند. پس از انقضاي مدت یاد شـده، دادگـاه پرونـده را مالحظـه و در صـورت آمـاده بـودن،         نفیا یا اثباتا به

  نماید.   مبادرت به انشاي رأي می
تواننـد قبـل از اقـدام کارشـناس یـا       شـود، مـی   کارشـناس صـادر مـی    مورد که قرار رجـوع بـه   : طرفین دعوا در هر268ماده  - 4

کارشناسان منتخب، کارشناس یـا کارشناسـان دیگـري را بـا تراضـی، انتخـاب و بـه دادگـاه معرفـی نماینـد. در ایـن صـورت             
ام خواهد کرد. کارشناسی کـه بـه   الطرفین به جاي کارشناس منتخب دادگاه براي اجراي قرار کارشناسی اقد کارشناس مرضی
  شود ممکن است غیر از کارشناس رسمی باشد.   تراضی انتخاب می
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 نظریه این صورت غیر نماید، در اعالم را خود اظهارنظر منابع و مبانی قانون موجب به باید اساس، کارشناس
 دادگستري رسمی کارشناسان به را ضوعمو باید بود. دادگاه خواهد دارا را آن خاص آثار و ناقص کارشناسی

 این در که باشند نداشته وجود رسمی مربوطه، کارشناسان موضوع در خصوصاینکه  دهد، مگر ارجاع
 یا و داد خواهد ارجاع غیررسمی کارشناسان و خبره افراد به سوگند قید با را ناچار موضوع صورت، دادگاه

  نمایند. معرفی می دادگاه به مقرر مهلت در را خود منتخب کارشناس تراضی با اصحاب دعوياینکه 
تقدیم  دادگاه دیگر به کارشناس به اخطار و انتخاب از پیش قانونی تا موعد در باید کارشناسی نظریه
 اعتبار است. نظریه نیز فاقد کارشناسی مدنی، نظریه و انتظامی مسئولیت بر عالوه صورت این غیر گردد، در
 اعتبار فاقد کارشناسی صورت، نظریه این غیر است. در معتبر هستند مساوي صصتخ حیث از که اکثریتی

 از جهت ذکر با باید رد دادرس موارد در شود. کارشناس ارجاع دیگر کارشناسان به باید موضوع و
 صالحیت باید نمایند. کارشناس رد را او جهت ذکر با توانند می دعوي نیز طرفین و نماید امتناع کارشناسی

  است. اعتبار گردد، فاقد ارائه می که اي وگرنه نظریه باشد داشته ارجاعی موضوع خصوص در صصیتخ
 در خواسته قبیل تقویم از است کارشناس به آن ارجاع به ملزم قانون، دادگاه موجب به که موضوعاتی

 اعتبار فاقد خصوص در این دادگاه تشخیص که غیره و بها اجاره تعدیل و سرقفلی اختالفی، تعیین موارد
 5»226«آن در ماده  موارد ازاي  پاره که است خارج دادگاه تخصص از طبیعتاً که تخصصی است. موضوعات

به  را موضوع باید دادگاه موارد قبیل این ذکر شده است. در 1379قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 
ممکن  عبارتی دارد. به وجود یدتردها  بودن آن عادي و تخصص در که نماید. موضوعاتی ارجاع کارشناسی

 بدون پیچیدگی و غیرتخصصی یا و تخصصی و پیچیده دادگاه براي مورد حسب موضوع تشخیص است
 براي عادتاً و عرفاً که وغیره موضوعاتی حق از مزاحمت، ممانعت عدوانی، رفع عنوان مثال تصرف باشد. به
طورکلی،  ندارد. به ضرورتی موضوعات قبیل نای در به کارشناس امر ارجاع و است تشخیصقابل  دادگاه
 موجه و صریح باشد، زمانی که این نظریه تردید و ابهام هرگونه از عاري و صریح باید کارشناسی نظریه

 است. آن به نمودن توجه به قانون آیین دادرسی مدنی ملزم 6»265«ماده  مطابق دادگاه صورت این است، در
                                                      

: دادگاه موظف است در صـورت ضـرورت، دقـت در سـند، تطبیـق خـط، امضـاء، اثـر انگشـت یـا مهـر سـند را             226ماده  - 5
اشـند، ارجـاع نمایـد. اداره تشـخیص     الملل کـه مـورد وثـوق دادگـاه ب     کارشناس رسمی یا اداره تشخیص هویت و پلیس بین به

کننده، باید هویت و مشخصات کسی را که در اعالم نظـر دخالـت    الملل، هنگام اعالم نظر به دادگاه ارجاع هویت و پلیس بین
  مستقیم داشته است معرفی نماید. شخص یاد شده از جهت مسؤولیت و نیز موارد رد، در حکم کارشناس رسمی است.  

  که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.  ورتی: درص265ماده  - 6
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 کارشناس از اخذ توضیح با باید دادگاه موارد قبیل این باشد، در می ابهاماتی يدارا کارشناسی زمانی که نظریه
  دهد. ارجاع کارشناسان دیگر به را موضوع دعوي اصحاب اعتراض بااینکه  نماید، نه ابهام رفع

از کارشناس،  توضیح اخذ از پس دادگاه موارد قبیل این در باشد ناقص کارشناسی اگر نظریه
 یا و کارشناس به همان را موضوع کارشناسی نظریه تکمیل قرار صدور نگردد، با نقص رفع که درصورتی
 در یا و مشکوك و تردید مورد دادگاه براي کارشناسی دهد. چنانچه نظریه می ارجاع دیگر کارشناس

 درخواست به یا و رأساً دادگاه موارد قبیل این در که باشد داشته وجود نظر کارشناسان اختالف عقاید
 نزد را کارشناسی نظریه یا و دهد ارجاع دیگري کارشناسان به را تواند موضوع دعوي می اصحاب
 باید کند. این نظریه مفاداً استعالم خصوص این در را آنان عقیده و مربوطه ارسال یا فن علم متخصص

  است. اعتبار فاقد صورت این غیر در باشد منجز
 این غیر انجام گیرد، در پرونده قوانین و دالیل و احوال و ضاعاو به توجه با باید کارشناسی اظهارنظر

 با مطابقت معنی به مسلم قضیه احوال و اوضاع با کارشناس نظریه مطابقت است. البته اعتبار فاقد صورت
 کارشناسی، ارزش نظریه نیست، بلکه دالیل و دیگر شهادت، اقرار قبیل از دعوا اصحاب دالیل مفاد

 وسایل یا و ادله از غیر موضوعی قضایی و اظهارنظر شأن هم اعتبار، داراي ارزش این به و دارد تشخیص
 آید می وجود به امالك مالکیت حدود در که اختالفاتی مثال، در خواهد بود. براي اماره یا و دعوي اثبات
دهند.  رائها خود دعوي اثبات براي را شهودي یا و کنند اقرار نیز خود زیان به اصحاب دعوي است ممکن
توسط  مربوطه موازین مطابق باید که است دعوي موضوع امالك حدود تشخیص دارد اهمیتآنچه  ولی

گرفته  انجام دادگاه اشارات و دستورات به توجه با باید کارشناسی باشد. نظریه گرفته انجام کارشناس
غیر این  باشد. در همیتا فاقد کارشناسی نظر از دادگاه اشاره مورد نکات و باشد، هرچند دستورات

 از کارشناسان دیگري گروه به امر ارجاع یا و کارشناسی نظریه تکمیل مورد، قرار حسب دادگاه صورت
این  از صورت این غیر باشد، در حقوقی اظهارنظر متضمن نباید کارشناسی کرد. نظریه خواهد صادر را

 نه تطبیق دهد با قانون را موضوع خود استدالل با دبای گیرد. دادگاه قرار دادگاه استناد مورد تواند نمی حیث
کند  رأي به صدور مبادرت آن لحاظ با و نموده اکتفاء کارشناسی حقوقی اظهارنظر بهاینکه 
  ).30، 1389ریزي،  (صفري

بودن  داشتن تخصص و مهارت و مورد اعتماد، ین شرایط الزم براي کارشناستر مهم، در حقوق ایران
 و اداي سوگند مطرحبودن  رسمی، آن شرایط دیگري نیز از قبیل تعدد کارشناسان ولی در کنار. است
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را قاعده عام  1379دادرسی مدنی مصوب  آیینقانون  265توان ماده  رسد که نمی همچنین به نظر می است.
تبار نظر بلکه این ماده در مقام بیان یکی از شرایط اع، مربوط به اعتبار نظر کارشناس در حقوق ایران دانست

، موسوي( کارشناس یعنی مخالفت نداشتن آن با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی است
بودن  در تعیین میزان اعتبار نظر کارشناس الزم است که شرایط دیگر از قبیل صریح و موجه). 40، 1391

در آن ) 262ماده ( یت مهلتو رعابودن  کتبی)، 257ماده ( با موضوع کارشناسیبودن  مطابق)، 262ماده (
شرایط بودن  رعایت شود و قاضی با بررسی نظر کارشناس از جهت وجود شرایط در صورت احراز موجود

  .دهد به آن ترتیب اثر می
نظارت داشته و در موارد متعددي نظر ، دیوان عالی کشور نیز بر اختیار قاضی و ارزیابی نظر کارشناس

اعتبار شناخته و حکم صادر شده  بی، قص یا مخدوش یا مشکوك بودنکارشناس را به علت مبهم یا نا
اهل خبره و کارشناسان ، چون مرجع تشخیص امور فنی دیگر ازسوي. آن را نقض کرده است براساس

اند  کرده اعتماد می، بر نظر اهل خبره در امور مربوط به حرفه و تخصص شان االیام قدیمهستند و عقالء از 
ایراد و دالیل خود ، اعتبار دانستن نظر کارشناس و عدم ترتیب اثر بر آن ت در صورت بیبر قاضی الزم اس

نظر کارشناس یا عدم رعایت حدود و بودن  در صورت ناقص، عالوه براین. در این زمینه را بیان کند
  .تواند به آن ترتیب اثر دهد قاضی نمی، آن از موضوع ارجاع شدهبودن  خارج

  ظریه کارشناسی در حقوق فرانسهارزش و اعتبار ن - 4
 معناي واقعی به و داشته قاضی نظر در مشورتی امر، جایگاه عنوان متخصص به کارشناس فرانسه حقوق در
 دیگر، نظرش هر مشاور مانند قضایی است و تصمیم اتخاذ براي دادگاه فنی مشاور و تخصصی امور در آن

ي کارشناس و نظریه او که کم از قواعد و قوانین حاکم بر ها نیست. یافته قطعی االتباع الزم دادگاه براي
شود و در  اي خبره و کارشناس به کار گرفته می دعاوي ندارند، ضوابط خواصی هستند که توسط عده

) قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه آمده است. 284-1الی  263گیرد که در مواد ( اختیار قاضی قرار می
شود که بررسی  کارشناسی صرفاً هنگامی دستور داده می«دارد:  مقرر می الذکر قانون فوق 263ماده 

  ).149، 1، ج1395(محسنی، » موضوعات با ارائه مشورت براي دادرس کافی نباشد.
 و تعیین داده فیصله را مطروحه دعواي متخصص از استفاده با تا گیرد می تصمیم قاضی که هنگامی

 را این منظور براي مدنظر کارشناس اشخاص یا شخص باید وضوح به که است نماید، ضروري تکلیف
 حد تا که دارد سمت وجود این به میل است وهایی  هزینه تحمل مستلزم متخصص از نماید. استفاده تعیین
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 است شده باعث شده هاي متحمل هزینه گیري اندازه شود، لذا استفاده تعداد کارشناس کمترین از امکان
 جهت فرد یک تنها که کنند را ایجاد اصل این فرانسه مدنی دادرسی آیین دیدج نویسندگان قانون که

تشخیص  که قاضی درصورتی شک قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه). بی 264شود (ماده  کارشناسی تعیین
 تعداد کارشناسان نموده و تخطی اصل این از تواند است، می نیاز متخصص یک از دعوایی بیش براي دهد
 ارجاع جهت در تصمیمی که باید مواردي، قاضی چنین حال، در دهد. بااین افزایش نفر یک از یشب به را

 265کند (ماده  را بیان هاي مختلف کارشناس تعیین به نیاز ظهور و دهد، شرایط می کارشناسی به دعوا
  قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه).

 نمایند، حتماً در نظر اعالم موضوع آنن بود تخصصی به جهت آن در مورد باید کارشناسان آنچه
 ارتباط در با دادگاه دستور انجام طول در کارشناسان البته و شود کارشناسان مشخص می به دادگاه دستور
از مشاوره  که توانایی برساند این به قاضی را تا دارد متخصص، قصد و عنوان مشاوره به باشند. کارشناس می

 مشاوره (کارشناسی) در جایی مطرح شود. پس گرفته کار مطلع، به نسینتک یک عنوان (کارشناسی) به
است.  پیچیده به تحقیقات نیازمند و شده ایجاد متخصص از استفاده انگیزه و است فنی مسئله که شود می

قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه، قرار کارشناسی باید حاوي این موارد باشد: تشریح اوضاع  265طبق ماده 
کند؛ تعیین کارشناس یا  والی که انجام کارشناسی یا در صورت لزوم تعیین چند کارشناس را الزم میو اح

 که کارشناسان؛ اعالم عناوین مأموریت کارشناس؛ مهلتی که در آن نظریه باید تقدیم شود. درصورتی
تیم  این مسئول باید بود شده تشکیل کارشناسی تیم واقع در و بوده نفر یک از بیش تعداد کارشناسان

 اوضاع شناخت و دریافت براي که نیز، آن جا کارشناسی کرد. در تعیین مربوطه حکم در نیز را کارشناسی
 و کند رجوع کارشناس به تواند می خود رأساً شود، دادرس واقع می استفاده مورد قضیه احوال و

 به دهد، ملزم رجوع کارشناس به را قضیه اصحاب دعوي تقاضاي در اثر یا رأساًاینکه  از درهرحال، اعم
 و رسیدگی دیگر دالئل به یا نماید ارجاع دیگر کارشناس را به قضیه تواند می نیست و عقیده آن از متابعت

  ).112، 1389ریزي،  کند (صفري حکم صادرها  آن مقتضاي به
 و ضوعمو مرتبط با جزئیات تمام کارشناس به دعوا ارجاع حکم که است موارد، ممکن برخی در
است  این بپردازد. واقعیت خود نظر اعالم به شرایط این در باید کارشناس باشد و نداشته دربر را آن هدف
 در موضوع مسائل پیچیده خصوص در تصمیمگرفتن  براي را کافی اوایل، شواهد در همیشه قاضی که

 و نداشته نظري ها هیچ به آن راجع شود باعث است ممکن دعاوي از برخی خاص ندارد. پیچیدگی اختیار
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قانون آیین دادرسی مدنی  266نظر کند. ماده  اعالم دعوا طرفین با صحبت و کارشناس نظر دریافت از بعد
توان تاریخی را معین کرد که کارشناس و طرفین نزد  در قرار کارشناسی همچنین می«دارد:  فرانسه مقرر می

» ر صورت امکان برنامه زمانی عملیات حاضر شوند.دادرس صادرکننده یا ناظر جهت تفهیم مأموریت و د
 اعالم زمان شود. از در جریان این جلسه، مدارك مورد نیاز براي اجراي کارشناسی به کارشناس تسلیم می

 دادگاه توسط کارشناس ارجاع به قرار از کپی یک او براي باید دادگاه کارشناس، منشی انتصاب تصمیم
 رد یا پذیرش براي که کند اعالم قاضی باید بدون تأخیر به سپس د. کارشناسابالغ نمای نامه صورت به را
 تواند خود، می تصمیم به رسیدن در رابطه این در گیرد. کارشناس می تصمیمی چه و مأموریت حکم این

ور ط به که بگیرد نظر در وغیره را نیاز مورد تخصص دعوا، میزان طرفین سوي شده از ارائه اسناد ها و پرونده
 تدقیق و شوند مشاهده می بایگانی موقت طور بهها  آن دادگاه جایی که دفتر در دعوا پرونده معمول

به محض صدور قرار تعیین کارشناس، «دارد:  قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه مقرر می 267شود. ماده  می
کارشناس فوراً قبولی خود را به  کند. اي از آن را به وي ابالغ می مدیر دفتر مرجع قضایی به هر وسیله نسخه

الزحمه  الحساب، حق کند؛ او باید عملیات کارشناسی را به محض اطالع از پرداخت علی دادرس اعالم می
الحساب، انجام دهد، مگر  کارشناسی توسط طرفین نسبت به سهم خود یا پرداخت مبلغ نخستین قسط علی

  »ز وي خواسته باشد.در موردي که دادرس انجام فوري این عملیات را ا
 او برداشت توسط پرونده به مربوط اسناد و شده، سوابق تعیین کارشناس توسط قرار پذیرش از پس

قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه مقرر  268شود. ماده  می فرستاده او براي دادگاه منشی توسط یا و شود می
کارشناسی موقتاً در دفتر مرجع قضایی با حفظ اي از اسناد طرفین یا مدارك الزم براي  مجموعه«دارد:  می

ها را پس گرفته یا  اند بتوانند برخی از آن ها را تقدیم نموده شوند که طرفینی که آن این حق نگهداري می
ها را مالحظه کند.  تواند پیش از قبول مأموریت خود آن اي تهیه کنند. کارشناس نیز می براي خود نسخه

اي از اسناد یا مدارك طرفین را گرفته یا براي او توسط مدیر  تواند مجموعه کارشناس به محض قبول می
  ).150، 1، ج1395(محسنی، » دفتر مرجع قضایی با تسلیم رسید یا امضاء در پرونده ارسال شود.

هایی است  از قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه، شامل مقررات و روش 280و  271، 270، 269مواد 
 خصوص در تصمیم در به پرداخت مزد و اجرت کارشناس در نظر گرفته شده است. قاضیکه براي الزام 

وغیره  جاريهاي  هزینه نهائی، مقدار میزان دستمزد بینی پیش بر عالوه کارشناس، باید مزد تعیین چگونگی
 و دهد می رخ زیاد احتمال به کارشناس به اضافی مبلغ پرداخت به نماید. تصمیم سفارش بینی پیش نیز را
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نیست.  کافی اختصاص یافته هزینه کمک که دهد می تشخیص تعیینی که کارشناس است موردي در این
در صورت عدم تودیع مبلغ در زمان و طی شرایط معین شده،  قانون آیین دادرسی فرانسه 271طبق ماده 

ی را بیان شود مگر اینکه دادرس به درخواست یکی از طرفینی که جهت موجه کارشناسی منتفی می
شدن کارشناسی عدول کند. رسیدگی با عطف توجه به کلیه  کنند مهلت بیشتري بدهد یا از منتفی می

  یابد. پیامدهاي ناشی از این امتناع یا نکول در پرداخت ادامه می
کارشناس باید دادرس را در جریان پیشرفت عملیات ، دادرسی مدنی فرانسه آیینقانون  273طبق ماده 

الذکر هنگامی که دادرس در عملیات  قانون فوق 274همچنین طبق ماده . هاي خود قرار دهد و مراقبت
تواند مالحظات خود و توضیحات کارشناس و اعالمات طرفین و ثالث را  می، یابد کارشناسی حضور می

 طرفین الذکر فوق قانون 275طبق ماده . کند را امضاء می مجلس صورتدادرس ، بنویسد مجلس صورتدر 
دهد در اختیار وي  یت خود ضروري تشخیص میمأمورباید فوراً تمام مدارکی را که کارشناس براي انجام 

رساند تا اگر بخواهد  کارشناس موضوع را به اطالع دادرس می، در صورت کوتاهی طرفین. قرار دهند
ورت اقتضاء به وي بدهد یا حتی در ص تأخیردستور افشاي این مدارك را در صورت لزوم با تعیین جریمه 

یی مرجع قضا. اجازه دهد موضوع را رها نموده یا گزارش خود را در همان وضعیت موجود بدهد
  .تواند به تمام نتایج حقوقی عدم ارائه مدارك به کارشناس توجه نماید صادرکننده رأي می

 و خویش نظر به نانیز، ب آن خالف توان می شد و نخواهد عنوان محدود هیچ به کارشناس نظریه به قاضی
واقع  نماید. در عدول کارشناس نظر شود، از می گفته مسلم احوال و ایران، اوضاع حقوق که مثالً درآنچه 
 شده طرح مطالب کلیه جهت این و ازاست  قاضی براي مشورتی نظر حقوق فرانسه، یک کارشناس، در نظر
 در دادگاه نماینده کارشناس که رسد می نظر به است. ساري و جاري نیز فرانسه حقوق ایران، در حقوق در

 او باید وظیفه اجراي این گیرد. پس در می منبع این از را خود و صالحیت شده واگذار او به که است تحقیقی
 اثبات مخالف ادعاي تا رسمی دارد چهره کند می اعالمآنچه  که رسید نتیجه و بدین شمرد رسمی مأمور را

باشد و  شده قانونی انتخاب شکل به شمرد که کارشناس موردي ویژه باید را سمیر شود. باوجوداین، اعتبار
  ).116، 1389ریزي،  پرداخته باشد (صفري اظهارنظر به دارد که اي وظیفه و صالحیت حدود در

  نتیجه
 بر شود؛ مضاف احساس می پیش از بیش نهاد کارشناسی علوم و مبانی، اهمیتشدن  با توجه به تخصصی امروزه

 اهمیت حائز دعاوي، بسیار سرنوشت بر آن تأثیر کارشناس به لحاظ نظر یا قبول رد در قاضی اختیار میزانینکه ا
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گیرد و  ها مورد استناد قرار می ترین دالیل اثبات دعاوي است که در غالب پرونده است. کارشناسی یکی از مهم
نیاز به بررسی فنی توسط کارشناس دارد  توان یافت که در آن موضوعات تخصصی که اي را می کمتر پرونده

 عنوان ابزاري به از آن دادرس اي است که حرفه و متخصص شخص یک کارشناس، دیدگاه مطرح نباشد. نظر
 در را قاضی که است و طریقی راه همچون گیرد و بهره می کیفري و حقوقی دعاوي وفصل حل جهت مفید در
 کند. همچنین می ایجاد قاضی قضایی براي اماره ع و احوالی کهاوضا همان کند، مانند می یاري حقیقت کشف
  است. جرایم برخی اثبات ادله از که قاضی علم براي حصول است متعارف راهی

را  تخصص الزم خصوص آن در دادرس عموماً که است تخصصی و فنی امور در کارشناسی جایگاه
و  شکلی شرایط تمام که گیرد قرار دادگاه رأي تندمس اثباتاً یا نفیاً تواند می زمانی ندارد و کارشناسی

 به نظریه ضوابط مربوط و تعیین دادگاه به آن، توسط ارجاع مورد موضوع تعیین و انتخاب ماهوي
باشد. ارجاع به کارشناس و صدور قرار کارشناسی به  شده رعایت کارشناس خود توسط کارشناسی

بر نظر کارشناسان و  ه و بسیاري از آراي محاکم مبتنیاقدامی متداول در رسیدگی به دعاوي تبدیل شد
  مستند به آن است.

 که محرز شود دادگاه براي که گیرد قرار رأي مستند تواند زمانی می کارشناسی ایران، نظریه حقوق در
 نباشد. به عبارت دیگر در تعارض در دیگر قرائن و دالیل شامل مسلم احوال و اوضاع با کارشناس نظر

اهمیت ویژه کارشناسی در دیدگاه  است. دادگاه براي مشورتی ماهیتاً نظر یک کارشناس یران، نظرا حقوق
کند که این دلیل، احکام، آثار و رابطه آن با سایر ادله اثبات مورد توجه قرار گیرد و با  دعاوي طلب می

حقوق  جلوگیري شود. در تبیین هرچه بیشتر موقعیت و اعتبار آن، از برخی اشتباهات قضایی در این رابطه
شود که بررسی موضوعات با ارائه مشورت براي دادرس  فرانسه، کارشناسی صرفاً هنگامی دستور داده می

 تنهایی به قاضی و داشته تخصص به نیاز که است خصوص مسائلی در کارشناس از استفاده کافی نباشد و
 درخواست متخصص کارشناس و مشاور از نماید، لذا صدور رأي به اقدامها  آن خصوص در تواند نمی
 مشورتی صرفاً ماهیت کارشناسی کمک نماید. در این کشور نظریه دادگاه به زمینه این در که کند می
 آن و سازد مطرح ضعیف اماره یک حد در را نظریه این تواند برخی مواقع می و دادگاه داشته دادرس براي
  گذاري قضایی کند. ارزش را

  تعارض منافع
  .مقاله وجود ندارد ینارض منافع در اتع
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