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 مقدمه

ها در استنباط از قوانین و مقررات در جهت انطباق با مصاديق واقعی تا معموالً رويه عملی دادگاه

شجود  ها به دانشججويان حقجوق آمجوزش داده مجی    های تئوريک دانشگاهحدودی با آنچه در کالس

های درسی هم بجه شجکلی اسجت    در کالسمتفاوت است البته روند آموزشی و طريق ارائه مطالب 

صورت تئوری و بجدون تطبیجق   که برای طی مراحل تحصیلی صرف مطالعه و پاسخ به سؤاالت به

به اين ترتیب معموالً چون امکان انجام کار عملی حین تحصیل  .کندبا مصاديق عملی کفايت می

شجوند  وقتی مشغول به کار می التحصیالندر دانشگاه برای دانشجويان اين رشته وجود ندارد فارغ

هجا مواججه   با کمبود آگاهی و اطالعات از رويه قضائی و شیوه استدالل و اسجتنباط عملجی دادگجاه   

التحصجیل  هستند؛ لیکن اهمیت آگاهی از رويه قضائی با اشتغال به کار و فعالیجت بجر هجیا فجارغ    

طجورکلی رشجته   ت و بجه ترديد تنها منبع آموزش عملی وکالجت، قضجاو  بی .حقوقی پوشیده نیست

باشد؛ به عبارت های قضائی میها و جلسات رسیدگی، رويهحقوق، قبل از حضور عملی در دادگاه

صجورت عملجی   نظرهای کسانی که هر روز بهها و اختالفديگر، مطالعه تصمیمات، پرسش و پاسخ

عملی را در اختیجار  تواند اطالعات کاربردی و در حال انطباق قوانین با مصاديق واقعی هستند می

 .خوانندگان قرار دهد

التحصیالن حقوق بیش از سايرين به مطالعه رويه قضائی نیازمنجد هسجتند؛ امجا هجیا     اگرچه فارغ

نیاز از مطالعجه و تحقیجق و تفحجص در ايجن حجوزه      بی قشری از جامعه بزرگ رشته حقوق قضائی

سجت کجه دائجم در حجال تغییجر و      باشد؛ زيرا رويه قضائی درواقع محرک رشته حقوق اعلمی نمی

ماندگی از علم واقعی حقوق و جامعه حقوقدانان باشد و غفلت از اين حوزه موجب عقبتحول می

آوری و رو ناشران تخصصی ايجن حجوزه، هرکجدام بجه طريقجی نسجبت بجه جمجع        ازاين .خواهد شد

تشجارات چجراغ   کننجد کجه ان  بخشی به مطالب و موضوعات راجع به رويه قضائی اقجدام مجی  انسجام

دانش نیز در همین راستا و برای انجام بخشی از وظايف فرهنگجی خجود در نظجر دارد نسجبت بجه      

هجای مخصجوص   فرد با ويژگیصورت منظم و منحصربهبندی مطالب رويه قضائی بهتدوين و جمع

صورت کاربردی و با دسترسی آسان به مطالب هجر دعجوا   برای هر دعوا طی يک کتاب جداگانه به

 ...دعووای »ها تحت عنوان کلی ای از کتابمجموعه ،قدام نمايد لذا در راستای تأمین اين هدفا

 که شامل موارد زير است تدوين و تألیف خواهد شد: «هادر رویه دادگاه

 آراء وحدت رويه؛ .1

 آرای اصراری؛ .2



 

 عالی کشور؛آراء شعب ديوان .3

 های بدوی و تجديدنظر؛آراء دادگاه .4

 های قضائی؛نشست .5

 های مشورتی؛نظريه .6

 قوانین و مقررات مرتبط با موضوع؛ .7

 .نمونه دادخواست و معرفی دعوا .8

صجورت منسججم و   در اين مجموعه سعی شده است رويه قضائی کشور در خصوص هجر دعجوا بجه   

کمتجرين  منظم گردآوری شود تا وکال، حقوقدانان و قضات محترم در مراجعه به رويه قضجائی در  

با توجه به تعجدد بسجیار آراء    .زمان به بهترين وجه مطالب مطلوب خود را يافته و استفاده نمايند

ها )دادگاه بدوی و تجديدنظر( در برخی موارد حداکثر سعی بر آن بوده از مجوارد متفجاوت   دادگاه

ثجل آراء  آراء صادره در موضوع نمونه در قسجمت رأی آورده شجود و همچنجین در سجاير مجوارد؛ م     

عالی کشور، موارد مرتبط به موضوع ذکر شده است تا با توجه به اهمیجت  وحدت رويه، آراء ديوان

 .کنندگان عزيز قرار گیرداين آراء مورد استفاده خوانندگان و مراجعه

 های کتاب:مختصر ويژگی

 تدوين و گردآوری منظم و منسجم تمام مطالب مربوط به دعوا؛ .1

 وعی برای هرکدام از مطالب؛بندی موضتقسیم .2

 ارائه معرفی دعوا و نمونه دادخواست در اول مجموعه؛ .3

 صورت خالصه در فهرست؛ذکر عنوان برای هر مطلب به .4

 .دسترسی سهل و آسان به مطلب دلخواه در کمترين زمان .5

موججود  انتشارات مفتخر خواهد شد از تجربیات، آراء و ساير مطالب حقجوقی  « گروه پژوهشی»

هجای  نزد اساتید، وکال، حقوقدانان و ساير همکاران در راستای مفیجدتر شجدن مجموعجه در چجا     

لذا موجب خرسندی خواهد بود که خواننجدگان عزيجز از هجر صجنف ضجمن       .بعدی استفاده نمايد

صجورت )کتبجی يجا از طريجق     ارسال انتقادات و پیشنهادات خود در مورد هرکدام از موضوعات بجه 

 .تلفنی( ما را در پربار کردن مجموعه حاضر ياری فرمايند ايمیل يا

 مدیر مسئول انتشارات

پنجنود و یک هزار و سیصد و 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کارشناسی  اعتبار معرفی 

 فصل اول



 



 

 اعتبار کارشناسی

از جمله داليلی است که اصحاب دعوا برای اثبات يا دفاع از دعوا به آن استناد  کارشناسی

جايی که در يک دعوا هريک از اصحاب دعوا در مقام اثبات دعوا يا دفاع و از آن ۱کنندمی

 2.از آن، اگر مدعی امری گردند که محتاج به دلیل باشد، اثبات امر بر عهده مجدعی اسجت  

ريک از طرفین دعوا و همچنین تشخیص دادگاه جهجت کشجف   لذا در صورت درخواست ه

 .نمايدمیکارشناسی  واقعیت امر، دادگاه مبادرت به صدور قرار

از جمله وسايل اثبات دعوی است، بدين معنی کجه يکجی از اصجحاب    کارشناسی  بنابراين

داليل جايی که دعوا قصد دارد با توسل به نظر کارشناس، ادعای خود را ثابت کند و از آن

بعضاً فنی و تخصصی هستند و مسلماً قضات اشراف به جوانجب تخصصجی و فنجی موضجوع     

ندارند قاعدتاً متخصصین فن بايستی در خصوص صجحت و سجقم آن اظهجارنظر نمجوده و     

 .نظريه تخصصی ارائه دهند

آزادی کامجل دارد کجه از   کارشناس  از جمله داليل علمی است که در آنکارشناسی  لذا

ل و امکانات الزم جهت رسیدن به پاسخی که به امتناع وجدان برسجد اسجتفاده   تمام وساي

 .نمايد

ولیکن بايستی اين نکته مهم را در نظر داشجت کجه هرچنجد قاضجی تخصجص فنجی بجرای        

مربوطجه  کارشوناس   اظهارنظر در موضوع را نداشجته و بجرای اظهجارنظر، موضجوع را نجزد     

ین دادرسی مدنی، اگر قاضی تشجخیص دهجد   قانون آي 26۵ولیکن مطابق ماده  ؛فرستدمی

مطابقت نجدارد بجه   کارشناسی  با اوضاع و احوال محقق و معلوم موردکارشناس  که نظر

 .نمايدآن توجه نمی

                                                             
 .قانون آیین دادرسی مدنی 194رجوع شود به ماده .1

 .قانون مدنی 1257رجوع شود به ماده .2



یکارشناس اعتبار یمعرف  16 

شود محلی از وسايل اثبات دعوا شمرده می ۀکارشناسی نیز مانند تحقیقات محلی و معاين

طجواری دادرسجی ناشجی از ادلجه     يکجی از  کارشناسوی   ۱که در قانون مدنی تصريح نشده

 2.است

نمونه آن طرح دعوای تخلیه از ناحیه موجر است که به جهت تعدی و تفريط مستأجر کجه  

باشد که اين مهم حتماً بايستی تعدی و تفريط مستأجر دلیل اصلی صدور حکم تخلیه می

صورت امکان رسجیدگی و خجتم دادرسجی وججود     مشخص گردد در غیر اينکارشناسی  با

 .اردند
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 17  اعتبار کارشناسی در رویه دادگاه ها

 ارکان آن وکارشناسی  مبحث اول:

به درخواست طرفین دعوا يا دادگجاه کجه   کارشناسی  در اين مبحث به موارد ارجاع امر به

 .میکنیبه صورت اختیاری يا اجباری است اشاره م

 طرق درخواست کارشناسی گفتار اول:

بوه درخواسوت   تواند رأساً یا دادگاه می» :قانون آيین دادرسی مدنی 2۵7طبق ماده 

 .«را صادر نمایدکارشناس  هریک از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به

باشد کجه يجا بجه    از جانب دادگاه میکارشناسی  اين ماده مؤيد اختیاری بودن صدور قرار

تشخیص دادگاه يا درخواست هريک از اصحاب دعجوا جهجت صجدور رأی شايسجته صجادر      

 .گرددمی

دادگاه تکلیفی بجرای   ه يکی از طرفین دعوا باشدبه خواستکارشناسی  اگر درخواست .1

 .پذيرش اين درخواست ندارد

اگرچه بر محکمه الزم است که بوه دالیوم مودعی و همننوین بوه مودافعات       »

ولی در عین حوال در مقابوم تقاهواهایی کوه      ؛علیه کامالً رسیدگی کندمدعی

کارشوناس   هریک از طرفین دایر بر تحقیقات و یا معاینه محلی و یا رجووع بوه  

کنند محکمه با عدم تأثیر آن در کار، اجبواری بوه قبوول نداشوته و در رد و     می

 ۱.«پذیرش آن مختار است

 .به تشخیص دادگاه باشدکارشناسی  اگر .2

بجه  کارشناسوی   قانون آيین دادرسی مدنی، موافقت دادگاه در پذيرش 2۵7مطابق ماده 

 2.شوداعالم میکارشناسی  صورت صدور قرار

                                                             
 .محکمه عالی انتظامی قضات 18/8/26 مورخ 4135شماره حکم .1

 .قانون آیین دادرسی مدنی 268، 260، 259رجوع شود به مواد .2


