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مقدمه
معموالً رويه عملی دادگاه ها در استنباط از قوانین و مقررات در جهت انطباق با مصاديق واقعی تا
حدودی با آنچه در کالسهای تئوريک دانشگاهها به دانشججويان حقجوق آمجوزش داده مجیشجود
متفاوت است البته روند آموزشی و طريق ارائه مطالب در کالسهای درسی هم به شجکلی اسجت
که برای طی مراحل تحصیلی صرف مطالعه و پاسخ به سؤاالت بهصورت تئوری و بجدون تطبیجق
با مصاديق عملی کفايت میکند .به اين ترتیب معموالً چون امکان انجام کار عملی حین تحصیل
در دانشگاه برای دانشجويان اين رشته وجود ندارد فارغالتحصیالن وقتی مشغول به کار میشوند
با کمبود آگاهی و اطالعات از رويه قضائی و شیوه استدالل و اسجتنباط عملجی دادگجاههجا مواججه
هستند؛ لیکن اهمیت آگاهی از رويه قضائی با اشتغال به کار و فعالیجت بجر هجیا فجارغالتحصجیل
حقوقی پوشیده نیست .بیترديد تنها منبع آموزش عملی وکالجت ،قضجاوت و بجهطجورکلی رشجته
حقوق ،قبل از حضور عملی در دادگاهها و جلسات رسیدگی ،رويههای قضائی میباشد؛ به عبارت
ديگر ،مطالعه تصمیمات ،پرسش و پاسخها و اختالفنظرهای کسانی که هر روز بهصجورت عملجی
در حال انطباق قوانین با مصاديق واقعی هستند میتواند اطالعات کاربردی و عملی را در اختیجار
خوانندگان قرار دهد.
اگرچه فارغ التحصیالن حقوق بیش از سايرين به مطالعه رويه قضائی نیازمنجد هسجتند؛ امجا هجیا
قشری از جامعه بزرگ رشته حقوق قضائی بی نیاز از مطالعه و تحقیجق و تفحجص در ايجن حجوزه
علمی نمی باشد؛ زيرا رويه قضائی درواقع محرک رشته حقوق اسجت کجه دائجم در حجال تغییجر و
تحول می باشد و غفلت از اين حوزه موجب عقب ماندگی از علم واقعی حقوق و جامعه حقوقدانان
خواهد شد .ازاين رو ناشران تخصصی ايجن حجوزه ،هرکجدام بجه طريقجی نسجبت بجه جمجعآوری و
انسجامبخشی به مطالب و موضوعات راجع به رويه قضائی اقجدام مجیکننجد کجه انتشجارات چجراغ
دانش نیز در همین راستا و برای انجام بخشی از وظايف فرهنگی خجود در نظجر دارد نسجبت بجه
تدوين و جمعبندی مطالب رويه قضائی بهصورت منظم و منحصربهفرد با ويژگیهجای مخصجوص
برای هر دعوا طی يک کتاب جداگانه به صورت کاربردی و با دسترسی آسان به مطالب هجر دعجوا
اقدام نمايد لذا در راستای تأمین اين هدف ،مجموعهای از کتابها تحت عنوان کلی «دعووای...
در رویه دادگاهها» که شامل موارد زير است تدوين و تألیف خواهد شد:
 .4آراء وحدت رويه؛
 .3آرای اصراری؛

 .3آراء شعب ديوانعالی کشور؛
 .4آراء دادگاههای بدوی و تجديدنظر؛
 .8نشستهای قضائی؛
 .6نظريههای مشورتی؛
 .7قوانین و مقررات مرتبط با موضوع؛
 .9نمونه دادخواست و معرفی دعوا.
در اين مجموعه سعی شده است رويه قضائی کشور در خصوص هجر دعجوا بجهصجورت منسججم و
منظم گردآوری شود تا وکال ،حقوقدانان و قضات محترم در مراجعه به رويه قضجائی در کمتجرين
زمان به بهترين وجه مطالب مطلوب خود را يافته و استفاده نمايند .با توجه به تعجدد بسجیار آراء
دادگاه ها (دادگاه بدوی و تجديدنظر) در برخی موارد حداکثر سعی بر آن بوده از مجوارد متفجاوت
آراء صادره در موضوع نمونه در قسمت رأی آورده شجود و همچنجین در سجاير مجوارد؛ مثجل آراء
وحدت رويه ،آراء ديوان عالی کشور ،موارد مرتبط به موضوع ذکر شده است تا با توجه به اهمیجت
اين آراء مورد استفاده خوانندگان و مراجعهکنندگان عزيز قرار گیرد.
مختصر ويژگیهای کتاب:
 .4تدوين و گردآوری منظم و منسجم تمام مطالب مربوط به دعوا؛
 .3تقسیمبندی موضوعی برای هرکدام از مطالب؛
 .3ارائه معرفی دعوا و نمونه دادخواست در اول مجموعه؛
 .4ذکر عنوان برای هر مطلب بهصورت خالصه در فهرست؛
 .8دسترسی سهل و آسان به مطلب دلخواه در کمترين زمان.
«گروه پژوهشی» انتشارات مفتخر خواهد شد از تجربیات ،آراء و ساير مطالب حقجوقی موججود
نزد اساتید ،وکال ،حقوقدانان و ساير همکاران در راستای مفیدتر شجدن مجموعجه در چجا هجای
بعدی استفاده نمايد .لذا موجب خرسندی خواهد بود که خواننجدگان عزيجز از هجر صجنف ضجمن
ارسال انتقادات و پیشنهادات خود در مورد هرکدام از موضوعات بجهصجورت (کتبجی يجا از طريجق
ايمیل يا تلفنی) ما را در پربار کردن مجموعه حاضر ياری فرمايند.
مدیر مسئول انتشارات
یک هزار و سیصد و نود و هفت

فصلاول

معرفی اعتبار کارشناسی

اعتبارکارشناسی
کارشناسی از جمله داليلی است که اصحاب دعوا برای اثبات يا دفاع از دعوا به آن استناد
میکنند ۵و از آنجايی که در يک دعوا هريک از اصحاب دعوا در مقام اثبات دعوا يا دفجاع
از آن ،اگر مدعی امری گردند که محتاج به دلیل باشد ،اثبات امر بر عهده مجدعی اسجت.
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لذا در صورت درخواست هريک از طرفین دعوا و همچنین تشخیص دادگاه جهجت کشجف
واقعیت امر ،دادگاه مبادرت به صدور قرار کارشناسی مینمايد.
بنابراين کارشناسی از جمله وسايل اثبات دعوی است ،بدين معنی کجه يکجی از اصجحاب
دعوا قصد دارد با توسل به نظر کارشناس ،ادعای خود را ثابت کند و از آنجايی که داليل
بعضاً فنی و تخصصی هستند و مسلماً قضات اشراف به جوانب تخصصجی و فنجی موضجوع
ندارند قاعدتاً متخصصین فن بايستی در خصوص صجحت و سجقم آن اظهجارنظر نمجوده و
نظريه تخصصی ارائه دهند.
لذا کارشناسی از جمله داليل علمی است که در آن کارشناس آزادی کامل دارد کجه از
تمام وساي ل و امکانات الزم جهت رسیدن به پاسخی که به امتناع وجدان برسجد اسجتفاده
نمايد.
ولیکن بايستی اين نکته مهم را در نظر داشجت کجه هرچنجد قاضجی تخصجص فنجی بجرای
اظهارنظر در موضوع را نداشجته و بجرای اظهجارنظر ،موضجوع را نجزد کارشوناس مربوطجه
میفرستد؛ ولیکن مطابق ماده  26۱قانون آيین دادرسی مدنی ،اگر قاضی تشجخیص دهجد
که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نجدارد بجه
آن توجه نمینمايد.

.1رجوع شود به ماده  191قانون آیین دادرسی مدنی.
.2رجوع شود به ماده  1221قانون مدنی.
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کارشناسی نیز مانند تحقیقات محلی و معاينۀ محلی از وسايل اثبات دعوا شمرده میشود
که در قانون مدنی تصريح نشده ۵کارشناسوی يکجی از طجواری دادرسجی ناشجی از ادلجه
2

است.

نمونه آن طرح دعوای تخلیه از ناحیه موجر است که به جهت تعدی و تفريط مستأجر که
تعدی و تفريط مستأجر دلیل اصلی صدور حکم تخلیه میباشد که اين مهم حتماً بايستی
با کارشناسی مشخص گردد در غیر اينصورت امکان رسجیدگی و خجتم دادرسجی وججود
ندارد.

.1عبداهلل شمس ،آیین دادرسی مدنی-پیشرفته (جلد سوم) ،تهران ،دراک ،1831 ،ص .803
 .2همان ،ص .801
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اعتبار کارشناسی در رویه دادگاه ها

مبحثاول:کارشناسیوارکانآن
در اين مبحث به موارد ارجاع امر به کارشناسی به درخواست طرفین دعوا يا دادگاه کجه
به صورت اختیاری يا اجباری است اشاره میکنیم.
گفتار اول :طرق درخواست کارشناسی
طبق ماده  2۱7قانون آيین دادرسی مدنی« :دادگاه می تواند رأساً یا بوه درخواسوت
هریک از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر نماید».
اين ماده مؤيد اختیاری بودن صدور قرار کارشناسی از جانب دادگاه میباشد کجه يجا بجه
تشخیص دادگاه يا درخواست هريک از اصحاب دعجوا جهجت صجدور رأی شايسجته صجادر
میگردد.
 .4اگر درخواست کارشناسی به خواسته يکی از طرفین دعوا باشد دادگاه تکلیفی بجرای
پذيرش اين درخواست ندارد.
« اگرچه بر محکمه الزم است کوه بوه دالیود مودعی و هم نوین بوه مودافعات
مدعی علیه کامالً رسیدگی کند؛ ولی در عوین حوال در مقابود تقااواهایی کوه
هریک از طرفین دایر بر تحقیقات و یا معاینه محلی و یا رجووع بوه کارشوناس
می کنند محکمه با عدم تأثیر آن در کار ،اجبواری بوه قبوول نداشوته و در رد و
۵

پذیرش آن مختار است».

 .3اگر کارشناسی به تشخیص دادگاه باشد.
مطابق ماده  2۱7قانون آيین دادرسی مدنی ،موافقت دادگاه در پذيرش کارشناسوی بجه
2

صورت صدور قرار کارشناسی اعالم میشود.

.1شماره حکم  1182مورخ  23/3/13محکمه عالی انتظامی قضات.
.2رجوع شود به مواد  233 ،230 ،229قانون آیین دادرسی مدنی.
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مطابق رأی شماره  ۵7/6/۹0 -۵۱4۵ديوانعالی کشور رجوع به کارشناس بجدون وججود
حاجتی به اطالعات فنی موجب نقض حکم است.
حکم شماره  ۵8/2/20 -2672دادگاه عجالی انتظجامی قضجات اعجالم مجیدارد :در تعیجین
کارشناس بدون تراضی طرفین و يا عدم تراضی بدون قرعه تخلف است.
از اين دو رأی می توان چنین نتیججه گرفجت کجه اگجر رأی در مرحلجه ديجوان بجه جهجت
فرجام خواهی يکی از طرفین دعوا در حال ممیزی و بازبینی باشجد و مرججع عجالی ديجوان
متوجه عدم لزوم ارجاع امر به کارشناسی شود ،رأی مستند بجه نظجر کارشوناس را بجه
همین جهت نقض مینمايد و بالعکس اگر مرجع عالی تشخیص دهجد کجه دادگجاه پجايین
جهت صدور رأی شايسته مکلف بوده ،امر مربوطه که جنبه فنی و تخصصی داشجته را بجه
کارشناس ارجاع دهد؛ ولیکن خود رأساً اظهارنظر کرده ،نقض مینمايد.
و اگر بجه رأی اعتجراض شجود و در مرحلجه تجديجدنظر در حجال رسجیدگی باشجد مرججع
تجديدنظر با چشمپوشی از نظر کارشناس که لزومی به اظهارنظر نبوده ،خجود رأسجاً رأی
شايسته صادر مینمايد.
بايد توجه داشت که موضوع کارشناسی بايد حتماً امری فنی و تخصصی بجوده و قاضجی
۵

نتواند بدون ارجاع به کارشناس به واقعیت دست يابد.

تشخیص لزوم ارجاع امر به کارشناسی به نظر دادگجاه مجیباشجد در واقجع اختیجاری کجه
مطابق قانون به دادرس داده شده که می تواند برای اثبات امری به کارشناس ارجاع دهد
نشأت گرفته از تشخیص دادرس نسبت به فنی و تخصصی بودن موضوع است و لزوماً اگر
موضوع تخصصی و فنی باشد بايد دادرس که صالحیت اظهارنظر را ندارد موضوع را جهت

.1آیین دادرسی مدنی ،مدرسان شریف (کارشناسی ارشد).

