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  جايگاه كارشناسي در ادلة اثبات دعوا

  يزهره بهرام
  علي عارفي

  13/11/96تاريخ پذيرش:     2/10/96تاريخ دريافت: 

  چكيده
نشده، در حقوق موضوعه ايران در كتاب سوم قانون مدني، گرچه نامي از كارشناسي برده 

اثبات دعوا مورد توجـه   ةاما در قانون آيين دادرسي مدني كارشناسي به عنوان يكي از ادل
قرار گرفته و احكام مربوط به آن در قانون ياد شده و در قـوانين ديگـر از جملـه قـوانين     

الوصف اين پرسـش قابـل طـرح اسـت كـه آيـا        وط به كارشناسي بيان شده است. معمرب
ها است يا قسـمي   يتي مستقل دارد يا در زمره امارهب شده و ماهدليل محسو ،كارشناسي

، انـد  از شهادت است؟ نويسندگان حقوقي كه تاكنون به بحث درباره كارشناسـي پرداختـه  
كـه   اند، ولي از اين ي مربوط به ماهيت كارشناسي ندادهصراحت پاسخي به پرسش اساسبا

كـه  شـود   اند، چنين استنباط مي ختهداي از شهادت و اماره مطرح سابحث كارشناسي را ج
-قاله سعي شـده اسـت بـا روش توصـيفي    اند. در اين م تمايل به استقالل موضوع داشته

يق درخصوص ماهيت كارشناسي و رابطة آن با جانبه و كنكاشي دق حليلي، تحقيقي همهت
ت گيـرد.  اثبات دعوا براي شناخت جايگاه كارشناسي در حقوق موضـوعه صـور   ساير ادلة

 رزش رجوع به كارشناس در ميـان ادلـة  و ا شودواحدي ايجاد  ف نيز اين بوده كه رويةهد
علم بـراي قضـات محـاكم در ايـن زمينـه ايجـاد شـود. در         ديگر تعيين شود و نيز اساساً

پژوهش حاضر بر تحليل اين موضوع و اثبات اين امر تالش شده است كه كارشناسي بـه  
  اثبات دعوا، انكارناپذير است. ادلة يك دليل مستقل در كنار ساير عنوان

  : گانكليدواژ
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  مقدمه
 طور گسترده در دعاوي واجـد  ترين و پركاربردترين ادلة اثبات دعوا است كه به كارشناسي، از مهم

گيـرد. بـه ايـن ترتيـب كـه       ها مورد استفاده قرار مـي  هاي فني و تخصصي، در غالب پرونده جنبه
طرفين در مقام اثبات ادعاي خود و دادرس جهت فهم امور موضوعي پيچيده بايد بـه كارشـناس   
رجوع نمايند. رجوع به كارشناس، سابقه اي طوالني در زندگي اجتماعي انسان دارد، اما در دوران 

شـدن آن، اهميـت    صر با پيشرفت علوم و فنون و تحوالت سريع در زندگي اجتماعي و پيچيدهمعا
اي  العـاده  هاي قضايي نيز، كارشناسـي اهميـت فـوق    كارشناسي چند برابر شده است. در رسيدگي

توان يافت كـه در آن نيـاز بـه ارجـاع بـه كارشـناس،        اي مي يافته است، تا جايي كه كمتر پرونده
رو شناخت صحيح مسائل مربوط به اعتبار نظر كارشناس، در اجـراي عـدالت    . ازايناحساس نشود

  ثري دارد.ؤنقش م
شود و به خاطر عدم آگـاهي از   بودن موضوعاتي كه به كارشناسي ارجاع مي از طرفي به علت فني

ندارد آن موضوعات و آشنانبودن كافي با آنها، قاضي عمالً غير از اعتماد به نظر كارشناسان راهي 
شود كـه   سازد، تا جايي كه اين گونه تلقي مي و سرانجام حكم خود را بر نظر كارشناس مبتني مي

  كنندة حكم و سرنوشت پرونده است. نظر كارشناس تعيين
گرچه استفاده از كارشناسي به منظور اثبات دعوا، قدمتي به انـدازة اصـل قضـا و دادرسـي دارد و     

هاي مختلف و اشكال گونـاگون   وده كه كارشناسي در عرصهوفنون به حدي ب سرعت تحول علوم
ها جهت انجام تحقيقات و كشف واقعيت در بسياري از مباحث اعم از كيفري، حقوقي،  در دادرسي

شود، لولي علم حقوق نتوانسـته در ايـن تحـوالت،     كار گرفته مي خانوادگي، امور حسبي و غيره به
قيق اين پديده بپردازد و احكام وآثار دقيق آن را تبيـين  كارشناسي را همراهي نموده، به توصيف د

تنها احكام و آثار كارشناسي در نقش جديد خود از ديد علـم حقـوق پوشـيده مانـده، كـه       نمايد. نه
ماهيت آن نيز بايد مورد بحث و بررسي قرار گيرد. كارشناسي كه به طور سنتي قسـمتي از امـارة   

هاي خود از قبيـل كارشناسـي    گرديد، اينك در بعضي شاخه شد و مفيد ظن مي قضايي قلمداد مي
هاي ژنتيك كه در ادلة اثبات كيفري جايگاهي خـاص دارد و در   پزشكي قانوني از طريق آزمايش

مراتب از   بهقطعيت رود و از لحاظ نزديكي آن به  دعواهاي مدني به منظور اثبات نسب به كار مي
وگند قوت بيشتري دارد؛ چه رسد به علم ناشي از امارات كـه  اي مانند سند، شهادت، اقرار و س ادله
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شود. چنين تحولي موجب شده كه كارشناسي  بندي ادلة مغلوب سند، شهادت و اقرار مي در تقسيم
دانـان، كارشناسـي را دليلـي     چنان ارزشي پيدا نمايد كه از حيث ماهيـت، گـروه زيـادي از حقـوق    

  اند. ارج دانستهمستقل نموده و از ذيل عنوان امارات خ
جايگاه كارشناسي در ساختار ادلة اثبات دعوا در نظام حقوقي اسالم در ساية علم قاضي قـرار دارد  

آور براي قاضي است. در بين ادلة اثباتي در فقه، تأسي از نظر كارشناس  و جزء قرائن قطعيه و علم
آورانـه، امـروزه قـدرت     و فن هاي علمي شود؛ اما بر اثر پيشرفت (نظر اهل خبره) چندان ديده نمي

توان گفت قدرت  بخش است. در واقع مي اثباتي ادلة علمي و نظر كارشناسي تا حد زيادي اطمينان
ويژه نظر اهل خبره، اگر بيشتر از ادلة سنتي همچون اقرار و شـهادت نباشـد،    اثباتي ادلة علمي به

  كمتر نخواهد بود.
رشناسـي در ميـان ادلـة اثبـات در مقـاالت و متـون       الزم به ذكر است كه سابقة طرح جايگـاه كا 

حقوقي بيان شده است، اما بدون اينكه كارشناسي به عنوان دليلي مستقل در كنار ساير ادلة اثبات 
كند با عنايت به عـدم توجـه كـافي بـه نهـاد       رو، پژوهش فعلي تالش مي دعوا بررسي شود. ازاين

يلي مستقل، ضرورت درج كارشناسي در كنـار سـاير   عنوان دل كارشناسي در نظام حقوقي ايران، به
ادلة اثبات دعوا در قوانين مدني و جزايي را يادآور و اثبات نمايد. همچنين اهميت ويژه كارشناسي 

كند كه رابطة آن با ساير ادلة اثبات دعوا مورد توجه قرار گيـرد و   در رسيدگي به دعاوي طلب مي
رابطه جلـوگيري شـود. لـذا، در     آن، از برخي اشتباهات دراين با تبيين هرچه بيشتر ماهيت و اعتبار

اين مقاله برآنيم براي شناخت جايگاه كارشناسي در حقوق موضوعه، ابتدا شـناخت ماهيـت آن در   
ترشدن ماهيت كارشناسي الزم است، به رابطة آن با ساير ادلة اثبات دعوي  حقوق كه براي روشن

شود. در بين ساير ادلة شهادت، علم قاضي،  ادله بررسي ميتوجه شود و سپس تعارض آن با ديگر 
امارات و معاينة محل، ارتباط بيشتري با كارشناسي دارند و تبيين اين ارتبـاط، كمـك مـوثري در    

اي ميـان   حقوقي ماهيـت و بررسـي مقايسـه    كند. پس از تحليل فقهي شناخت بهتر كارشناسي مي
ارشناسي به عنوان دليل مستقل در ساختار ادلة اثبات دعوا كارشناسي با ساير ادلة اثبات، جايگاه ك

شود و در نهايت نيز نتايج ايـن پـژوهش را مطـرح     و اثبات اين امر به صورت تطبيقي پرداخته مي
  خواهيم كرد.



 جايگاه كارشناسي در ادلة اثبات دعوا  2شماره  معاهده فصلنامه تحقيقات حقوقي

 

162 

 ماهيت كارشناسي. 1

آن بـا   ، شناخت ماهيت آن در حقوق و رابطـة براي شناخت جايگاه كارشناسي در حقوق موضوعه
آن  ابطةشدن ماهيت كارشناسي الزم است به رتر ادلة اثبات دعوا ضروري است. براي روشنساير 

دعوا توجه شود و وجوه اشتراك و افتراق آن با ديگر ادله مورد بحث و بررسـي   ادلة اثباتبا ساير 
  قرار گيرد.

  . كارشناسي و شهادت1.1
عميـق اسـت. ايـن     ي از مباحـث بحث از ماهيت و مبناي كارشناسي و نظر اهل خبره در فقه، يك

هـاي   مسئله كه آيا نظر كارشناس از باب شـهادت اسـت يـا مبنـاي مسـتقل از آن دارد، ديـدگاه      
بودن نظر كارشناسي قائل هستند؛ اين موضـوع   متفاوتي بين فقها وجود دارد. يك عده به شهادت

شناسـي نيـز بايـد    مستلزم دو شرط است: اول آنكه شرايط شاهد از جمله اسالم و عـدالت در كار 
آيـد   وجودداشته باشد. دوم آنكه كارشناسي نيز بايد داراي ارزش اثباتي باشد. از روايات چنين برمي

كه شهادت بر زنا مبتني بر مشاهده است نه صرف علم. اما در ديدگاه دوم، برخي از فقها احتمـال  
شـهود و نظـر اهـل     دانند و در مبناي شـهادت  وجوب شرايط شهود براي اهل خبره را ضعيف مي

اند. از ديدگاه اين دسته از فقها شرايط شهود براي اهل خبـره ضـروري نيسـت،     خبره تفاوت قائل
چرا كه مبناي اين دو با يكديگر متفاوت است. باتوجه به اين ديدگاه، شهادت از باب امـور حسـي   

ست آمـده،  د دهد، امري محسوس است كه با يكي از حواس ظاهري به است. خبري كه شاهد مي
ولي نظر اهل خبره بر مبناي حدس و گمان است؛ حدسي كه از ادراك امري حاصل شـده اسـت.   

سـازد، زيـرا خبـره، از حـدس      به عبارتي ديگر، نظر اهل خبره واقعه را در نظر قاضي مشهود مـي 
براين كارشناسـي يـك كـار تخصصـي      . عالوه1دهد دهد، ولي شاهد، خبر از حس مي شهادت مي
اساس مبناي اعتبار و حجيت  ف شهادت كه بيان دريافت حسي و عاميانه است. برايناست، برخال

داننـد و   اهل خبره غير از شهادت است و با توجه به آن، عدالت و تعدد را در كارشناسي شرط نمي
هـا، نظـر    تنها وثوق و اطمينان قاضي از عدم كذب كارشناس كافي است. با توجه به اين ويژگـي 

توان آن را در مقولة شهادت گنجاند. البته در اين نظر  شود و نمي دت محسوب نمياهل خبره شها

                                                            
المعـارف فقـه اسـالمي،    ، قم: موسسه دايـرة  1هاشمي، سيد محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السالم، ج. 1

  .731ه.ق، ص1426
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دانند و  نيز، برخي در رجوع به نظر اهل خبره در دعاوي و فصل خصومت شرايط شهود را الزم مي
. 1دهنـد  قرار مي »انّما اقضي بينكم بالبينات و االيمان«مستند سخن خود را حديث مشهور پيامبر 

دانند و معتقدند كساني هـم كـه بـر     ي ديگر، شرايط شهود را براي اهل خبره الزم نميا ولي عده
  .2اند ضرورت اين شرايط تاكيد دارند، مبحث شهادت شهود و قول اهل خبره را خلط كرده

ها و همچنين بي نيازي از داشتن شـرايط شـهود در    رسد با توجه به روية كنوني دادگاه به نظر مي
كه نظر اخير صحيح است، چون مبناي اين دو موضوع متفاوت اسـت. از سـوي    قوانين بايد گفت

شود و مدعي را از ارئـة   تنهايي دليل بر امري تلقي مي ها شهادت شهود به ديگر، معموال در دادگاه
شـود و   كه نظر كارشناس اصوالً در كنار ادلة ديگر بررسي مـي  كند؛ درحالي داليل ديگر معاف مي

توان سراغ گرفت كه به صرف نظرية كارشناس مختومه شده باشد. بنابراين  را مياي  كمتر پرونده
  بديهي است كه براي اعتبار شهادت، شرايط بيشتري نسبت به نظر كارشناس الزم باشد.

  . كارشناسي و علم قاضي1.2
بحـث   ، از ديرباز در فقه و به تبع آن در حقوق محلادلة اثباتاعتبار علم قاضي به عنوان يكي از 

و اختالف بوده و ترديدها و ابهامات در اين زمينه، در حقوق موضوعه بيشـتر اسـت. علـم قاضـي     
ممكن است ناشي از كارشناسي باشد، به اين بيان كه قاضي از نظر كارشـناس علـم بـه موضـوع     

هنگي وجود ندارد. برخي ان نيز، در خصوص اعتبار علم قاضي همادان حقوقدعوا پيدا كند. در بين 
ادلة اثبات كه عنوان يكي از  اند كه به صورت يك قاعدة كلي حجيت علم قاضي را به الش كردهت

علم را اند كه منظور از  براين كوشيده عالوهديگر نيز از تجليات آن هستند، اثبات نمايند.  همه ادلة
 ،سـند ر معرفي كنند، يعني علم غالب مردم كه وقتي بـه آن مرحلـه مـي   در اين رابطه، علم عادي 

، اگرچه عقال و در نـزد اهـل دانـش و تحقيـق احتمـال      دهند مياحتمال خالف به ذهن خود راه ن
عضي ب. 3اند خالف آن وجود داشته باشد. در تاييد اين نظر به سخنان برخي از فقها نيز استناد كرده

صـادر  خالف علم خود حكـم  تواند بر ميبودن علم عادي و اينكه قاضي ن نيز ضمن تاكيد بر كافي
انـد و بيـان    ان موجبـات و مسـتندات آن نپذيرفتـه   نمايد، صدور حكم به استناد علـم را بـدون بيـ   

                                                            
 .142ه.ق، ص1406، قم: موسسه نشر اسالمي تابعة لجماعة المدرسين، 3ناييني، محمدحسين، فوائداالصول،ج. 1

 .254، ص1388، قم: دارالفكر، 2مظفر، محمدرضا، اصول فقه، ترجمه: محسن غرويان و علي شيرواني، ج. 2

 .662، ص1375، موسسه انتشارات اميركبير، 1نامه حقوقي، ج نش لنگرودي، محمدجعفر، دا جعفري. 3
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مانند قرائن و شواهد و امارات و مجمـوع محتويـات    ،موجباتي را كه براي قاضي ايجاد علم كرده
علم قاضـي   كه به استناد در ديوان عالي كشور نيز در موارد متعدد، آرائي .1اند پرونده، الزم دانسته

  .2اند شدهبودن آن نقض  اطر عدم ذكر مستندات علم يا ناقصاند، به خ صادر شده
اند و گروهي نيز اين  برخي فقها علم قاضي را درصورتي كه حاصل از نظر اهل خبره باشد پذيرفته

دانند و معتقدند علم قاضي اسـت كـه از مجمـوع قـرائن      علم را ناشي از هرگونه دليلي، معتبر مي
اي دارد كـه بسـياري از راه هـاي     شود و دامنة وسيع و گسترده ي يا قريب به حس حاصل ميحس

  .3شود كشف جرم در زمان ما را شامل مي
، بلكه علم حاصل از است و مختص به مجتهد نيستت حجيت علم قاضي از باب كشف و طريقي

. پـس معلـوم   شـود  يمـ ادلـه شـمرده    ءمتعارف، براي قاضي مأذون نيز حجيت دارد و جز هاي راه
خـود موضـوعيت نـدارد،     خودي ست و بهت اكه حجيت علم قاضي از باب كشف و طريقي شود مي

 167يعني علم قاضي درصورتي مفيد فايده است كه در كشف واقع موثر باشد. بـه داللـت اصـل    
ه و قانوني يافت منابعو  ها راهقانون اساسي، قاضي موظف است كوشش كند تا حكم هر دعوا را از 

از رسـيدگي بـه دعـوا و    سكوت، نقص، اجمال يا تعارض قـوانين   تواند به بهانة ميصادر نمايد و ن
  صدور حكم امتناع ورزد.

سنت قضايي بر اين است كه دادرس، كارشناس دعوا است و اطالعات كافي براي حل قضـيه دارد و  
رد. رجـوع بـه كارشناسـي يـك     گذار، دائر بر جلب نظرية كارشـناس نـدا   اصوالً تكليفي از طرف قانون

تشخيص موضوعي است و بسته به نظر دادگاه است و رد تقاضاي ارجاع به خبره، موجب نقض حكم 
. همچنين، هرگاه اثبات امري تنها به تشخيص كارشناس بستگي داشـته باشـد، قاضـي بايـد     4نيست

ظهـارنظر كارشناسـي   جهت رعايت حقوق دفاع متهم، تقاضاي كارشناسي را بپذيرد، زيرا ممكن است ا
  عمل آورد. تواند از خود به و شايد اين تنها دفاعي باشد كه مي 5تغيير كلي در رأي دادگاه دهد

                                                            
 .376-380، ص1378الدين، آيين دادرسي كيفري، تهران: پايدار،  مدني، سيد جالل. 1
 .122و148، ص1376دان،  بازگير، يداللّه، علل نقض آراي كيفري در شعب ديوان عالي كشور، نشر حقوق. 2
 .67، ص12، شماره1386مستقل از علم قاضي، مجله فقه و حقوق، بهار زاده، مهدي، كارشناسي دليلي  حسن. 3
 .12، ص1381، گنج دانش، 2قضايي، ج  جعفري لنگرودي، محمدجعفر، دايرة المعارف علوم اسالمي. 4
 .327م، ص1976، بيروت: داراالحيا التراث العربي، 1جندي، عبدالملك، الموسوعة الجناية، ج. 5
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هاي كسب علـم قاضـي    در حقوق امروز و روية قضايي نيز كارشناسي همچون داليل ديگر از راه
. 1رف حاصل شودهاي متعا شود و علم قاضي را درصورتي بايد معتبر دانست كه از راه محسوب مي

بنابراين بايد گفت باتوجه به اينكه مجرمين از وسايل مهم و پيشرفته بـراي ارتكـاب جـرم بهـره     
گيرند، بر قاضي است كه به كمك اهل خبره براي تحقيق در خصوص جرم تالش كند تا بـه   مي

بـر  كنـد و درصـورتي معت   . اما درهرحال اين نظرات تكليفي براي قاضي معين نمـي 2حقيقت برسد
  است كه قاضي از نتيجة آن مطمئن شود.

 گونه علـم و آگـاهي نـدارد، لـذا در شـناخت درسـت       هيچ قاضي بدواً ،از اموردرمجموع، در برخي 
ديگـر، رجـوع    عبارت كند. به شود و به كارشناسي رجوع مي موضوع دعوا و حل قضيه مستاصل مي

بـا واگـذاري امـر بـه كارشـناس       خاطر تحصيل علم و قناعت الزم است و قاضي به كارشناسي به
متعدد خود لـزوم   ء. بيهوده نيست كه ديوان عالي كشور در آراكند ميبه عجز خود اعتراف  صراحتاً

 .كند ميمراجعه كارشناسي را در امور فني به قاضي گوشزد 

  . كارشناسي به عنوان دليل مستقل1.3
شود تا حقيقت آن بـه خـوبي    يدليل، راهنماي انديشه و فوري است كه سبب شناسايي مجهول م

آشكار شود. در اصطالح حقوقي گفته شده كه دليل عبارت است از وسيلة آشكارسـاختن حقيقتـي   
در علم حقوق نيز، قواعد اثبات امور «كه مورد ادعاي يكي از اصحاب دعوا و انكار ديگري باشد و 

قـه، منـابع حقـوق را هـم دليـل      را دليل گويند، مثل اقرار، شهادت، سند، بينه، امارة قضـايي. در ف 
 ادلـة اثبـات  به عنوان يكي از . كارشناسي 3»اند از كتاب و سنت، عقل و اجماع نامند كه عبارت مي

دعوا در قانون آيين دادرسي مدني و قوانين ديگر مورد توجه قرار گرفته و احكام مربوط به آن در 
بعد) و قـوانين مسـتقل مربـوط بـه      به 257 از موادستقل در قانون آيين دادرسي مدني (مبحثي م

                                                            
هاي مختومه دادگستري اسـتان تهـران،    ميزان تاثير اظهارنظر كارشناسي در پزشك قانوني در پروندههاشمي، رعنا، بررسي 1. 

  .15، ص27، شماره1381مجله پزشك قانوني، پاييز 
نامه دادرسي، شـهريور   هاي حقوقي اسالم، ايران و فرانسه، ماه دياني، عبدالرسول، ايقان وجدان قاضي، مقايسه اجمالي نظام. 2

  .25،ص51شماره ، 1384
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) و همچنين موادي از قـانون  1358 (مصوب به كارشناسان رسمي ، مانند قانون مربوطكارشناسي
  .1مجازات اسالمي و قانون آيين دادرسي كيفري آمده است

است كـه مـورد   گفت كه كارشناسي از داليل مهم اثبات دعوا  توان ميپس باتوجه به اين قوانين 
گذار قرار گرفته است. دليل اين مطلـب، وجـود مسـائل پيچيـده و موضـوعات       قانونتوجه خاص 

ها براي اعالم نظر آنهـا   تخصصي و فني در دعاوي است كه لزوم ارجاع به كارشناس را در پرونده
نمايد. چـون قاضـي در امـور حكمـي دعـاوي متخصـص اسـت و تخصصـي          الزم و ضروري مي

هـاي   در عمل و روية قضـايي نيـز، در بسـياري از پرونـده    درخصوص موضوعات فني دعوا ندارد، 
اي را  آيـد و كمتـر پرونـده    شده در دادگستري، مسئلة استناد و ارجاع به كارشناس پـيش مـي   طرح
كـه كارشناسـي    شـود  مياز اينجا روشن توان يافت كه در آن ارجاع به كارشناس الزم نباشد.  مي

ه قـانون آن را بـا   تبار آن علم قاضـي نيسـت، بلكـ   دليلي مستقل از علم قاضي است كه مبناي اع
 الزم نيسـت  چـون از نظـر حقـوقي    براي آن مقرر شده، معتبر شناخته است.حصول شرايطي كه 

بـراي كارشناسـي و نظـر كارشـناس،      اعتبار كارشناس موجب علم قاضي شـود، بلكـه قانونگـذار   
بر است و قاضي مكلـف بـه   نظر كارشناس معت ،شرايطي مقرر كرده است كه با حصول آن شرايط

صورت از  اينصدور رأي بر اساس آن است، مگر آنكه عدم وجود آن شرايط را اثبات نمايد، كه در
  .كند ميدادن به نظر كارشناس خودداري اثر ترتيب

  كارشناسي و معاينة محل يا تحقيق محلي .4.1
آن نياز به حضور  كه كسب، اطالعاتي مورد استناد يا الزم است معاينة محلدر تحقيقات محلي و 

به صراحت  جامانده و وضعيت محل و استماع اظهارات اهل محل دارد. در محل و مشاهدة آثار به
قانون آيين دادرسي مدني، اطالعات حاصل از معاينة محل و تحقيق محلـي از امـارات    255مادة 

ر در آن باشد، درنتيجـه  تواند موجب علم يا اطمينان دادگاه و يا موث شود كه مي قضايي شمرده مي
  .2شود و تاب مقاومت در برابر دليل را ندارد اثر مي مانند ساير امارات قضايي با امارة مخالف بي

اسي خود الزم است در محل حاضر شود و كارشن از موارد، كارشناس در اجراي وظيفةدر بسياري 
تهيـه كنـد و يـا     و غيـره، آثار و وضعيت محل را مالحظه و در صورت لزوم از آن نقشه يا عكس 

                                                            
  .147، ص1388حقوقي كارشناسي و ارزش اثباتي آن، قم: دانشگاه قم، -زاده ، مهدي، بررسي فقهي . حسن1
  .342و353، ص1389، ، تهران: دراك3. شمس، عبداهللا، آيين دادرسي مدني، ج 2
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كارشـناس اسـت كـه بـه او      ارد جزئـي از وظـايف  اظهارات اهالي محل را استماع كند. اما اين مو
كـه در   معاينة محـل و مشمول تحقيقات محلي و  شود ميمحول شده و دليلي مستقل محسوب ن
ميم محـل بـا تصـ    نيست. چون تحقيقات محلي يـا معاينـة   ،قانون آيين دادرسي مدني مقرر شده

در مقابـل، ممكـن اسـت اطالعـاتي كـه       شود. ميدادگاه و توسط دادرس يا قاضي تحقيق انجام 
شود، جنبة فني و تخصصـي داشـته باشـد،     ميها انجام خاطر آن ت محلي يا معاينة محل بهتحقيقا

. 1محل الزم است از كارشناس كمك گرفتـه شـود   جراي قرار تحقيقات محلي يا معاينةناچار در ا
 ،گيـرد  مـي  معاينـة محـل  مواردي در تصميمي كه قاضي براي انجام تحقيقات محلي يا  در چنين

تا كارشناس به همـراه دادرس يـا قاضـي تحقيـق در محـل       شود كارشناس مربوط نيز تعيين مي
ت از تحقيقـات و  كارشناسـي خـود را و آن قسـم    ده و تحت نظارت مقام قضايي، وظيفةحاضر ش

انجام دهد و نظر كارشناسي خود را اعالم كنـد. در ايـن مـوارد     ،دتخصصي دار معاينه را كه جنبة
شـود،   مـي مطـرح ن  معاينة محلكارشناسي به عنوان دليلي مستقل و جداي از تحقيقات محلي يا 

  .گيرد ميمورد توجه قرار  معاينة محلتحقيقات محلي يا  كنندة بلكه به عنوان جزء تكميل
در مـوارد لـزوم، در قـانون آيـين      معاينة محـل استفاده از كارشناس در اجراي تحقيقات محلي يا 

گفت اين مطلب چنان بديهي و روشن  توان ميولي  بيني نشده است، پيشدادرسي مدني كشور ما 
  كرد.ا وجود سكوت قانون در اين زمينه، نمي توان در آن ترديد است كه ب

  . كارشناسي و اسناد1.5
قانون مدني عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعـوا   1284د در معناي خاص براساس مادة سن

يا دفاع قابل استناد نباشد. اصوالً هر امري قابل اثبات با سند است و از اين حيث نـوع خواسـته و   
حال، در مواردي كـه تنظـيم سـند رسـمي      دعوا تاثيري در كاهش قدرت اثباتي اسناد ندارد. بااين

روري شناخته شده است، اسناد عادي فاقد قدرت اثباتي كامل هستند. درخصوص قدرت اثباتي ض
گذار در بعضي موارد، ازجمله در اكثر معـامالت امـوال غيرمنقـول، تنهـا سـند       اسناد رسمي، قانون

داند. درخصوص ارزش اثباتي اسناد، اسـناد از جملـه ادلـة قـانوني      رسمي را واجد قدرت اثباتي مي
  شود. و ارزش آن به حكم قانون بر دادرس تحميل مي بوده

                                                            
  .223، ص1375 ، كتابفروشي اسالميه،6 امامي، سيد حسن، حقوق مدني، ج. 1
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هرگاه كارشـناس رسـمي بـا    « گويد: ن كارشناسان رسمي دادگستري كه ميقانو 37 از صدر مادة
سوءنيت ضمن اظهار عقيده در امر كارشناسي برخالف واقع چيزي بنويسد و يا در اظهـار عقيـده   

را ذكر نكند يا برخالف واقع چيزي ذكر كرده  وقعوقي تمام ماكتبي خود راجع به امر كيفري يا حق
كه نظريه كارشناسـي   شود مياين ذهنيت ايجاد  »گردد. در اسناد رسمي محسوب ميجاعل  ،باشد

 قـانون مـدني   1287 ةيك نوع سند رسمي است. اما با توجه به تعريف سند رسمي مندرج در مـاد 
ناد رسمي يا در نزد ساير مـامورين رسـمي   اسنادي كه در اداره ثبت اسناد و امالك و يا دفاتر اس«

در هيچ يك از  »نوني تنظيم شده باشند، رسمي است.در حدود صالحيت آنها و بر طيق مقررات قا
يـه وي سـند رسـمي    كارشناس رسمي مامور دولت شناخته نشـده اسـت تـا نظر    ،نصوص قانوني

گـذار   ، پس چگونه قانونشود ميسند رسمي قلمداد نظر كارشناس، آن اگر بر محسوب شود. عالوه
كارشناسي را منوط بـه عـدم مغـايرت بـا      آيين دادرسي مدني تبعيت از نظرية قانون 265 ةدر ماد

، قـانون ثبـت   70 كه بـه دسـتور مـادة    حقق و معلوم قضيه دانسته است. درحالياوضاع و احوال م
همان  73 در مادة آن و ضمانت اجراي اند شدهاثردادن به مفاد سند رسمي  قضات مكلف به ترتيب

  .1تشده اس بيني پيشقانون 

  . كارشناسي و امارات1.6
و امارات، با وجود اينكه اين دو در قانون به صورت جدا و مسـتقل از  درخصوص رابطة كارشناسي 

حسـاب   ها نتيجه و نظر كارشناسي را ازجمله امارات بـه  دان اند، بعضي از حقوق ديگر مطرح شدهيك
در فقه، آن دسته از ادله را كه مفيد ظـن هسـتند و در عـين حـال شـارع آنهـا را بـراي         اند. آورده

گويند. امارات در حقوق نيز، به آن دسته از نتايج گفته  استنباط احكام معتبر شناخته است، اماره مي
 يابد و تنها داللت ظني بر واقعـه دارد  شود كه قاضي از واقعة معلوم به واقعة مجهول دست مي مي

. دليـل ايـن حـرف حكـم     2شود، آنها را قابـل اعتمـاد مـي كنـد     و توليد ظني كه از آنها ناشي مي
عبـارت از  امـاره  « كنـد:  قانون مدني اماره را چنين تعريف مـي  1321گذار است كه در مادة  قانون

 »شـود.  مـي اوضاع و احوالي است كه به حكم قانون يا در نظر قاضـي دليـل بـر امـري شـناخته      
شـود. بـراي    ، اماره در حقوق موضوعه به دو قسم امارة قانوني و امارة قضايي تقسيم مـي بنابراين

                                                            
  .70، ص1389احمد، محمد روحاني. ادلةه اثبات دعوي حقوق كارشناسي، تهران: جاودانه جنگل،  باختر،1. 
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هاي ايـن امـاره را بيـان     شناخت بيشتر امارات قانوني و قضايي ابتدا وجه اشتراك و سپس تفاوت
بـودن آنهـا از قـرائن و اوضـاع و      كنيم. وجه اشتراك امارة قضايي و امارة قانوني در اسـتنتاجي  مي
توان آنها را دليـل بـه معنـاي خـاص      شوند و نمي ل است و درنتيجه هر دو اماره محسوب مياحوا

  .1ديگر ماهيت امارة قانوني و قضايي يكسان است عبارت تلقي نمود. به
اند از: اول آنكه در امارات قانوني، قانونگذار بايد آنها را معرفي كنـد   هاي ادلة مذكور عبارت تفاوت

آنها حكم كند، ولي در امارات قضايي مرجع تشخيص خود قاضي  ند به مقتضيتا مقام قضايي بتوا
مي باشد. دوم آنكه مبناي اعتبار امارات قانوني غلبه است و به علت ظن نوعي كه از آنها حاصـل  

. سوم آنكـه امـارة   2شود حجت هستند، ولي مبناي اعتبار امارات قضايي ظن شخصي مي باشد مي
شود. ليكن در خصوص امـارة   از اقناع وجدان قاضي بر وي تحميل مي نظر رغم صرف قانوني علي

عبـارتي   كند كه براي وي باور درونـي ايجـاد نمايـد. بـه     آن استناد مي قضايي، قاضي درصورتي به
كه امارة قضايي در زمرة ادلة اقناعي مي باشد.  ديگر، امارة قانوني در زمره ادلة قانوني بوده درحالي

قانون مدني، اثبـات خـالف امـارة قـانوني را بـا       1323گذار در مادة  نكه قانونتفاوت مهم ديگر آ
كـه درخصـوص اثبـات     دانـد، درحـالي   مطلق دليل ممكن امارة قانوني را در مقابل آنها مغلوب مي

بودن امـارة قضـايي    خالف امارة قضايي قانونگذار سكوت اختيار نموده كه اين امر ناشي از اقناعي
شـوند، ولـي از لحـاظ     امارات قانوني و قضايي هر دو با اسم اماره شـناخته مـي   . هرچند3مي باشد

حسـاب   اي براي علم قاضي بـه  ارزش، امارة قضايي برتر است به علت اينكه امارات قضايي وسيله
  شوند. آيند و وقتي از آنها توليد علم شد بر ظني كه امارات قانوني دربردارند، مقدم مي مي

در مواردي كه آگاهي بر اوضاع و احوال نياز به تخصص داشته باشد،  ،اندان وقحقبه نظر برخي از 
طـور كـه در صـورتي     . همان4گيرد ميقاضي از كارشناس براي بررسي امارات و اعالم نظر كمك 

  .گيرد ميكمك  معاينة محل از كارشناسنياز به مهارت داشته باشد، قاضي براي  معاينة محلكه 

                                                            
  .152، ص1385، تهران، ميزان، 2ناصر، اثبات و دليل اثبات، ج كاتوزيان،  1.
نامـه كارشناسـي ارشـد، ميبـد:      ، پايان»رابطة شهادت با ساير ادلة اثبات دعوا در فقه و حقوق ايران«رحيم نژاد، محمدعلي، . 2
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ـ  شود كه نظر كارشناس را در امور تخصصـي  ميبرخي چنين استنباط ، از كالم حال اينبا  ةاز جمل
راننـدگي و   هاي ها و صدمات و تصادف اند، مانند نظر كارشناس در جراحت امارات به حساب آورده

 كـه نيـاز بـه   اسـت  بـودن و امثـال آن از امـوري     در موردآثار حمل و تولد و باكره نظر متخصص
بـوط بـه تقـويم    مر بعضي هم به صراحت نظر كارشناسي را در مواردي كه مـثالً  .1تخصص دارد

ولي در جايي كه نظر كارشناس حـاكي از وضـع علـم نسـبت بـه موضـوع        اند، باشد، اماره دانسته
حقوقدان ديگري نيز به صراحت رجوع به . 2اند ، آن را دليل قطعي به حساب آوردهكارشناسي باشد

اماراتي دانسته است كه داللت بر وقايع خارجي دارد  معاينة محل، مقدمةر نظر كارشناس را در كنا
نهايت، محقق ديگري اعالم كرده در صورتي . در3شود ميو سبب اقناع دادرس در رسيدن به واقع 

عتبار آن كه ا شود ميمحسوب  امارة قضاييكه نظر كارشناس از باب شهادت حجت نباشد، نوعي 
كـه از نظـر گروهـي از     شـود  مـي معلـوم   از مجمـوع آنچـه ذكـر شـد     .4بسته به نظر قاضي است

اي اسـت كـه    شود، بلكه مقدمه و وسـيله  ميان، كارشناسي يك دليل مستقل محسوب ندان حقوق
دارد. در مقابل، در  آيد و اعتبار اماره از جمله امارات به حساب مي ،يعني نظر كارشناس ،آن نتيجة

كه بـه عنـوان   به عنوان دليلي مستقل از امارات معرفي شده، بل برخي از منابع، كارشناسي نه تنها
  .5اعتبار برتر از امارات و مقدم بر آن است، شناخته شده است دليلي كه از نظر درجة

گفت اگرچه قابل انكار نيست كه گاهي اوقات ممكن اسـت موضـوعي كـه بـه      توان ميدر پايان 
ه جنبه فني وتخصصي دارند كه در چنين مواردي كباشد ، بررسي اماراتي شود ميكارشناس ارجاع 

د اعتباري بـيش از  توان ميچون پيرامون اماره يا اماراتي است، ن كند مينظري كه كارشناس اعالم 
پذيرفت كه نظر كارشناس در هرحال يك اماره محسوب شود. چون  توان ميآن داشته باشد، اما ن

كردن آن به صورت يـك دليـل    دليلي براي مطرحمله امارات بود، اگر كارشناسي در هر حال از ج
كارشناسي به عنوان دليلي مستقل در قانون، دليل بر ماهيـت   قل در قانون نبود. بنابراين ارائةمست

متفاوت آن نسبت به ساير ادله است. وانگهي در بسياري از موارد، موضوعي كه براي بررسـي بـه   

                                                            
  .435ه.ق، ص1410، بيروت: دارالعلوم، 100حسيني شيرازي، سيد محمد، الفقه، ج . 1
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  .188، ص1380، تهران: ميزان، 1اتوزيان، ناصر، اثبات و دليل اثبات، ج ك. 3
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. به عنوان مثال در مواردي كه اصـل ورود خسـارت   د اماره باشدتوان مي، نشود ميكارشناس ارجاع 
دادگاه تعيين و محاسبه ميزان خسـارت را   و ر دادگاه با داليل معتبر ثابت شودتوسط خوانده از نظ
ميـزان   دهد و نظري كـه در محاسـبة   ميموريتي كه كارشناس انجام ، مأدهد به كارشناس ارجاع 

بـودن    چون اصل ورود خسـارت و مسـئول   شود. د اماره محسوبتوان مي، نكند ميخسارت اعالم 
خوانده با داليل ديگر ثابت شده و نظر كارشناس ربطـي بـه اثبـات اصـل خسـارت نـدارد، بلكـه        

  .كند مينظر از اينكه عامل زيان چه كسي است، ميزان آن را محاسبه  كارشناس صرف

  . وجود يا عدم وجود تعارض كارشناسي با ساير ادلة اثبات2
تعارض كارشناسي با ساير ادلة اثبات دعوا در حقوق ايران، اصوالً امكان تعارض اقـرار  درخصوص 

با كارشناسي وجود ندارد، زيرا اقرار از داليلي است كه در صورت فراهم بودن شرايط قـانوني آن،  
 302كننده دعوا است و بايد براساس آن حكم صادر شود و دليل ديگري الزم نيست (مـادة   اثبات
ق.م)  1275كند ملزم به اقرار خود است (مادة  .م). و شخصي كه اقرار به حقي براي غير ميق.آ.د

ق.م). در صدور حكـم براسـاس اقـرار الزم     1277شود (مادة  و انكار پس از اقرار هم پذيرفته نمي
اي كه اقراركننده پذيرفته است، حاصـل شـود.    گونه نيست براي قاضي قطع يا اطمينان به واقع به

  شأ اعتبار اقرار، پذيرش حق و اعتراف اقراركننده به نفع طرف مقابل است.من
اي طرف دعوا، اقرار به حق طرف مقابل داشته باشد، ارجـاع بـه    بنابراين، درصورتي كه در پرونده

بودن موضوع، منتفي است و اگر موضوع به كارشـناس ارجـاع    كارشناس حتي درصورت تخصصي
اقرار اعالم گردد، مانع از صدور رأي براساس اقرار به موجب مـواد  شده و نظر كارشناس برخالف 

شدن اقرار از نظر قاضي و احتمـال   مذكور نيست. چون چنين نظري ممكن است موجب مشكوك
اعتباري اقـرار و جـواز    كه چنين ترديدي از نظر قاضي سبب بي بودن آن شود، درحالي خالف واقع

طور كلي، درخصوص تعارض كارشناسي با ساير ادلة  . به1شود عدم صدور حكم براساس اقرار نمي
اثبات دعوا، اصوالً امكان تعارض كارشناسي با اقرار وجود نداشته و حتي در موارد مشكوك نيز بـا  

شود كه شرط وحدت موضوع و يا ساير شرايط ضروري  بررسي دقيق موضوعات آنها مشخص مي
  براي تحقق تعارض وجود ندارد.
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بودن موضوع كارشناسي، اصوالً امكان تعارض كارشناسي با اسناد وجود نخواهد  به دليل تخصصي
داشت، هرچند ممكن است از كارشناسي به وفور براي اثبات ادعاي اصالت يا عدم اصالت اسناد و 

توانـد موجـب    يا صحت يا كذب امور تخصصي ادعاشده در سند استفاده شود، امـا ايـن امـر نمـي    
ناد مذكور باشد، زيرا موضوع كارشناسي صـرفاً بررسـي جعليـت، اشـتباه،     تعارض كارشناسي با اس

  صحت يا كذب سند بوده و موضوع اسناد، امري جداي از آن است.
تنها  امكان تعارض كارشناسي با سوگند بتّي نيز امكان ندارد. در واقع امكان تعارض سوگند بتّي نه

سوگند با ساير ادله هم امكان ندارد. زيرا يكـي  با كارشناسي امكان ندارد، بلكه امكان تعارض اين 
از شرايط امكان استناد به سوگند بتّي، عدم وجود ساير داليل و مدارك معتبر است. بنـابراين اوالً  
در مواردي كه داليل معتبر و قابل استناد ديگري درخصوص ادعـاي واحـد وجـود داشـته باشـد،      

چه در ابتداي امر داليل معتبر ديگري موجود نباشد و رسد. ثانياً چنان هيچگاه نوبت به سوگند نمي
عليه، از سوي طرف مقابل  به سوگند استناد شود، ولي پس از ادعاي سوگند توسط مدعي يا مدعي

قـانون مـدني    1331صورت نيز داليل جديد به استناد مـادة   داليلي برخالف آن ارائه شود، دراين
شـده   در اين حالت نيز به دليل عدم حجيت ادلة ارائـه فاقد حجيت بوده و قابل پذيرش نيست. لذا 

  بعد از سوگند، امكان تحقق تعارض وجود ندارد.
طور مستقيم قابل رؤيت  تعارض بين كارشناسي و شهادت صرفاً در موضوعات و اموري كه هم به

هستند و هم واجد جنبه تخصصي و فني هستند، مانند جعـل در اسـناد و يـا انتسـاب امضـاء بـه       
. شهادت و كارشناسي هر دو واجد قدرت اثباتي بـوده و تعـارض بـين    1ي خاص امكان داردشخص

آنها ممكن است. در چنين مواردي بايد شـهادت را مقـدم بـر كارشناسـي دانسـت؛ چـرا كـه اوالً        
شهادت شهود از داليل به معناي خاص و كارشناسي در زمره امـارات اسـت و در تعـارض دليـل     

حل قانوني، مقنن كارشناسي را مـؤخر بـر    ل را مقدم دانست. ثانياً مطابق راهخاص و اماره بايد دلي
شهادت ذكر كرده كه اين امر نوعاً حاكي از اهميت و ارزش اثباتي بيشتر شهادت بـر كارشناسـي   

درصورتي كه نظر كارشناس با اوضاع و احوال محقـق و  «ق.آ.د.م،  265است. ثالثاً به استناد مادة 
رابعاً بـا وجـود    »شناسي مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتيب اثر نخواهد داد.معلوم مورد كار

اند، چنانچه تمامي شرايط شـهود   تعداد شهود قانوني كه شخصاً ناظر واقعه و موضوع شهادت بوده
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االصول نزد قاضي تاحدود زيـادي   ويژه شرايط ايمان و عدالت وجود داشته باشد، علي و شهادت به
شود. اما در مواردي نادر ممكن است جهت رعايت عدالت و عدم تحميل  مر مشخص ميحقيقت ا

ق.آ.د.م، كارشناسي را مقدم بر شهادت بـدانيم. ايـن    241قواعد شهادت بر قاضي، به استناد مادة 
واحـوال خـاص و    صحيح است كه اصوالً شهادت بر كارشناسي مقدم است، اما در بعضـي اوضـاع  

اين اعتبار به قاضي داده شود كه با ذكـر دليـل و اسـتدالل، سـاير ادلـة       جهت حفظ عدالت، بايد
قانوني ازجمله كارشناسي را مقدم برشهادت بداند. اين اختيار مخالف قانون نيست، بلكه از طريـق  

ق.آ.د.م به مقام قضايي داده شده است. بنـابراين چنانچـه شـاهدان مـدعي، بـه وقـوع        241مادة 
ولي آزمايش پزشكي و كارشناسي هيچ اثري از ضرب و جرح را نشان وجرح شهادت دهند،  ضرب

هاي خود در دادرسي ناگزير از صدور حكمي دانسـت كـه    توان برخالف يافته ندهد، قاضي را نمي
احـوالي مسـلم بـرخالف آن وجـود دارد و ايـن امـر الزمـة آزادي دادرس در         و  قرينه يـا اوضـاع  

  .1هاي عادالنه است رسيدگي
رض كارشناسي با معاينة محل و تحقيق محلي وجود ندارد. زيـرا موضـوع كارشناسـي،    امكان تعا

موضوعات داراي جنبة فني و تخصصي است، درحـالي كـه موضـوع معاينـة محـل نبايـد جنبـة        
بودن موضوع كارشناسي كه  واسطة تخصصي ديگر، از يك طرف به عبارت تخصصي داشته باشد. به

ست و از طرفي با توجه به موضوع معاينة محل كه امر مورد معاينه اصوالًخارج از توانايي دادرس ا
نبايد جنبة تخصصي داشته باشد، لذا فرض تعارض بين ادلة مذكور متصور نيست. با صـدور قـرار   

طور مستقيم در همان موضوع از طريـق   توان به نمودن موضوع، ديگر نمي كارشناسي و فني اعالم
  معاينة محل عمل نمود.

بـودن موضـوع كارشناسـي،     واسـطة تخصصـي   عارض كارشناسي با امارات قضايي بهدرخصوص ت
آن معنا نيسـت كـه همـواره     امكان تعارض كارشناسي با امارة قضايي وجود ندارد. البته اين امر به

توان از طريق امارة قضايي و ساير ادلة اقناعي خالف  بايد از نظر كارشناسي تبعيت شود، بلكه مي
طور غيرمسـتقيم مـانع از تـأثير نظريـة      مباني نظرية كارشناس را اثبات كرد و به اسباب موجهه و

طور مستقيم خالف نظر كارشناس را كه امري  توان به كارشناس در اقناع قاضي شد. بنابراين نمي
صرفاً تخصصي است، از طريق امارة قضايي، معاينة محل و يا تحقيق محلي اثبـات نمـود. بلكـه    
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االصـول فاقـد    واحوال مندرج در اسباب موجهه، نظركارشناس را كـه علـي   اوضاع بدواً بايد خالف
طور غيرمستقيم با تأثير در وجـدان قاضـي، از    جنبة تخصصي است، اثبات نمود تا از اين طريق به

  .1ق.آ.د.م به مطلوب نهايي دست يافت 265طريق مادة 
ارات مقابـل نظـر كارشـناس در نظـر     در تعارض نظر كارشناس با ساير امارات قضايي بايد ديد ام

كننـد. درصـورتي كـه سـاير      قاضي از چه ارزشي برخوردارند و نظر قاضي را تا چه حد جلـب مـي  
امارات موجب علم قاضي و يا اطمينان او شوند، طبيعي است در چنين حالتي شرايط اعتبـار نظـر   

و چنين نظري قابل ترتيب اثر شود  ق.آ.د.م فراهم نمي 265ويژه شرط مندرج در مادة  كارشناس و به
نيست، اما اگر امارات ديگر موجب علم قاضي نشود و با وجود آن امارات، شرايط قـانوني اعتبـار نظـر    

احوال معلوم مورد كارشناسي تشخيص دهـد،   و  كارشناس فراهم باشد و قاضي آن را مطابق با اوضاع
  .2ضعيف برخالف آن اثري ندارد شود و وجود امارات قضايي براساس چنين نظري رأي صادر مي

امكان تعارض كارشناسي با امارة قانوني نيز بستگي به نوع امارة قانوني دارد. اماراتي كه به لحاظ 
گيرند، مانند امـارة   طور مستقيم در حيطة امور فني و تخصصي قرار نمي نوع خاص موضوع آنها به

قانون چك)، لذا امكـان   17صادركننده (مادة ق.م) و امارة وجود چك در دست  35مالكيت (مادة 
. اماراتي كه از كارشناسي بـراي اثبـات وجـود    3وجه متصور نيست هيچ تعارض آنها با كارشناسي به

شود، مانند امارة ترصيف و وضع سرتير كه براي اثبـات وجـود خـود امـارة      ها استفاده مي آن اماره
رية كارشناسي به نفع هر يك از اصـحاب دعـوا   شود و چنانچه نظ مذكور از كارشناس استفاده مي

باشد، اين اماره به نفع همان شخص ايجاد خواهد شد. درخصوص اين نوع امارات قانوني نيـز بـه   
  .4لحاظ عدم وحدت موضوع، امكان تعارض با نظرية كارشناسي وجود نخواهد داشت

رض با كارشناسـي هسـتند.   بودن امر، قابل تعا واسطة تخصصي اي هم هستند كه به امارات قانوني
هاي جديد علمي و عدم محدوديت قانوني در اثبـات خـالف امـارة     براي مثال با توجه به پيشرفت

طـور مسـتقيم از طريـق     تـوان بـه   ها برآنند كه خالف امـارة فـراش را مـي    دان فراش، اكثر حقوق
وص امـارات  هاي خـون بـه اثبـات رسـاند. بنـابراين تنهـا درخصـ        هاي ژنتيك يا آزمايش آزمايش
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توان تعارض آنها را با كارشناسي  اي كه مستقيماً واجد جنبه تخصصي غيرقضايي باشند مي قانوني
بودن امـارة قـانوني، بايـد     بودن كارشناسي و نوعي واسطة شخصي تصور نمود. در چنين مواردي به

امارة قانوني، هم . درمجموع، دليل تقدم ساير داليل بر 1كارشناسي را بر امارة قانوني مقدم دانست
داللت مستقيم دليل بر واقع است كه احتمال خطا در آن كمتراست، اما اماره برمبناي ظن و ظاهر 

  استوار است و هميشه احتمال دارد كه واقع برخالف آن باشد.

  دعوا ادلة اثباتدر ميان  ايگاه كارشناسيج. 3
ادلة اثبات دعوا درصـدد  ساير  ن باآ ررسي نظري ماهيت كارشناسي و رابطةوشتار حاضر، در بدر ن
فراينـد دادرسـي    ويژه در حقوقي و به وي اهميت موضوع كارشناسي را در جامعةايم كه به نح بوده

 شده، ثمرة شتار به عنوان خاتمه مطالب گفتهاين نورو در نتيجه گيري  مدني، گوشزد نماييم. ازاين
ن اي ميـا  بـه صـورت يـك بررسـي مقايسـه     دعـوا را   ادلة اثبـات نزاع جايگاه كارشناسي در ميان 

مثابه دليلي در كنار داليل ديگر اثبات دعوا بيان نموده و همچنين در راستاي اثبـات   كارشناسي به
ر بيايد و نه جزء امارات، شما ل در اثبات دعوا بهاين قضيه كه كارشتاسي بايد به عنوان دليلي مستق

ها و نظـام حقـوقي    هاي برخي از حقوقدان يدگاهبر اساس دو بررسي مختصات امر  به بيان داليل
  پردازيم. بعضي از كشورها مي

قانون مدني به پيروي از نظر مشهور فقها، كارشناسي را به شهادت ملحق نموده و ديگر آن را به 
توان چنـين   صورت جداگانه در عداد داليل نياورده است و درخصوص قانون آيين دادرسي نيز مي

گذار بر مفهوم عام دليل كه هم دليل به معناي خاص (ماننـد اقـرار، سـند و     قانونتوجيه نمود كه 
  گيرد، نظر داشته است. شهادت) و هم امارات را در برمي

كارشناسي نيز مانند تحقيق محلي و معاينة محل، از وسايل اثبـات  « دكتر شمس نيز معتقد است:
كه در قانون، اصـول محاكمـات حقـوقي     درحاليدعوا است و در قانون مدني تصريح نشده است، 

هـا كارشناسـي را در    . نظر به آنچه بيان شد، فقه، قانون و برخي حقوقدان2»بيني شده بود ... پيش
كنند، اما در اين ميان مرحـوم دكتـر كاتوزيـان نظـر متفـاوت و       هاي قضايي قلمداد مي ة اماره زمر

                                                            
  .185، ص1390. عمرواني، احمد، تعارض ادلة اثبات دعوا در امور حقوقي، تهران: فكرسازان، 1
  .317، ص1389، تهران: دراك، 3. شمس، عبداهللا، آيين دادرسي مدني، ج 2



 جايگاه كارشناسي در ادلة اثبات دعوا  2شماره  معاهده فصلنامه تحقيقات حقوقي

 

176 

دگاه سنتي كـه در ايـن مـورد وجـود دارد و نتيجـة      توجهي دارند. ايشان معتقد است بايد دي جالب
عنوان دليل محسوب كرد. ايشـان   داند، كنار گذاشت و آن را به حاصل از ظن و تجربه را اماره مي

پذيريم،  مگر آنچه را كه به عنوان دليل مي«كند كه:  براي تبيين نظر خود اين سوال را مطرح مي
دليل حمايت از ديگران يا  د تضمين كند كه اقراركننده بهتوان رساند؟ چه كسي مي ما را به يقين مي

دارد و عـدالت را فريـب    ها انگيزة ديگر، حقيقـت را پوشـيده نمـي    يابي به منافع بيشتر يا ده دست
راستي بيـان   درستي درك و به توان اعتماد كرد كه واقع را به دهد؟ آيا به هيچ شاهد عادل مي نمي

بودن استقراء و تجربه پافشاري كنيم و خود را از  ين همه دربارة ظنيكرده است؟ ... پس چرا بايد ا
اين نظريه در جهـت   1»ترين دليل علمي در مرحلة اثبات و استنباط و اجتهاد محروم سازيم؟ مهم

  در خور توجه است. »دليل«اصالح قانون و اعتباربخشيدن به كارشناسي، تحت عنوان يك 
يلي مستقل از ساير ادله است، چرا كه در ق.آ.د.م كارشناسـي بـه   زعم نگارنده نيز كارشناسي دل به

عنوان يكي از ادلة اثبات دعوا مورد توجه قرار گرفته و احكام و شـرايط آن در قـانون آمـده و در    
قوانين ديگر ازجمله قوانين مربوط به كارشناسي بيان شـده اسـت. همچنـين مبحـث رجـوع بـه       

بـودن   يدگي به داليل است، مطرح شده است، جنبة دليـل كارشناس در فصل دهم ق.آ.د.م كه رس
ق.آ.د.م كه مقرر  259توان گفت طبق مادة  كند. به عنوان شاهد مثال مي كارشناسي را تقويت مي

دارد كسي كه متقاضي كارشناسي بوده، چنانچه از پرداخت دسـتمزد كارشناسـي امتنـاع ورزد،     مي
ق.آ.د.م  265همچنين مستنبط از مفهوم مخالف مـادة  شود.  كارشناسي از عداد داليل او خارج مي

توان به اين نتيجه رسيد كه دادگاه زماني حق رد نظرية كارشناسي را دارد كه ثابت كند نظرية  مي
مزبور با اوضاع و احوال محقق و معلوم قضيه مطابقت ندارد، امـا تـا زمـاني كـه نتوانـد بـه طـور        

بر اصل اصالت الصـحه، عقيـدة كارشـناس محكـوم بـه      مستدل ادعاي خويش را ثابت نمايد، بنا 
احوال مورد پرونـده  و شدة كارشناس با اوضاع صحت است. به ديگر سخن، هنگامي كه نظرية ارائه

ن اقدام به صدور رأي نمايد. زيرا طبق آ گاه ملزم است با استناد به آن وسازگار و مطابق باشد، داد
كـه   و درصـورتي  خصومت و تحقق عـدالت بپـردازد   ايد به فصلدادرس در جايگاهي نشسته كه ب

ايـن   ،تطـابق داشـته باشـد    و احوال محقق مورد ارجاعي به او اعالمي كارشناس با اوضاع نظرية
راهـي جـز انشـاي رأي    كننده به پرونده تحميـل خواهـد شـد و دادرس     يدگينظريه به قاضي رس
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توان به اين نتيجه رسيد  ه گفتيم مي. بنابراين از آنچه ككارشناس نخواهد داشت منطبق با نظرية
نظريـه   در بسـياري از مـوارد صـرفاً   توان يكي از امارات قلمداد كرد، چـون   ميكارشناسي را نكه 

آيد  ست و قاضي ديگر درصدد جستجوي قرائن ديگر بر نميمستند رأي دادگاه ا ،ابرازي كارشناس
شمار آورد و از  ء امارات بهكارشناسي را جز توان ميترتيب ن اين كند. به ميابرازي بسنده  و به نظرية
بلكه كارشناسي خود دليلي مستقل از امـارات شـمرده   بودن آن را به اثبات رساند.  دليلآن طريق، 

توانـد بـه    مـي و  كه در زمرة ادلة اثبات دعوا و داراي ماهيتي مستقل از سـاير ادلـه اسـت    شود مي
  .كار آيد ليل اثبات بهتنهايي و بدون واسطة قرائن ديگر به عنوان د

در زمـان مـا   «در اين راستا، يكي از نويسندگان حقوق در مورد ارزش كارشناسي معتقد است كه: 
هـاي گونـاگون    كارشناسان رسمي زير پوشش دادگاه انتظامي ويژة خود هسـتند و نيـز در بخـش   

يد آمـده  كارشناسي در جامعه، تخصص متنوع و قابل مالحظه به جهت پيشرفت فرهنگي بشر پد
براين كارشناسان سعي دارند كه آبروي خود را در برابر دادگاهي كه به آنان كار ارجاع  است. عالوه

  1»كند، حفظ كنند. درنتيجه غالباً نظر كارشناس مطابق با واقع است. مي
درصورتي كه دادگاه بدون صالحيت علمي و فني، نظرية كارشناس را رد و رأساً اقدام بـه صـدور   

يد، چنين رأيي ارزش قضايي نداشته و قابل ابطال است. در ايـن راسـتا در حكـم شـمارة      رأي نما
  رد «شعبه دوم ديوان عالي كشور آمده است:  3635-16/2/1344

داشتن اتومبيل كه منجر به قتل عمـدي شـده از طـرف دادگـاه      نظرية كارشناسي مبني بر سرعت
اج به داشـتن معلومـات فنـي و تخصصـي     خارج از وظيفه است، چون رد نظر اشخاص خبره محت

است و دادگاه نه خود چنين تخصصي داشته و نه با اتكا به اظهارنظر متخصص ديگـر اظهـارنظر   
آنان را رد نموده است. پس رد نظريه كارشناسي و عدم متابعت از آن كـه در قسـمت اخيـر مـادة     

  2»پذير نيست. آن اشاره شد جز با جلب نظر كارشناس ديگر امكان ق.آ.د.م به 265
هاي عربي نيز رجوع به اهل خبره (كارشناس) به عنوان يكي از ادلة اثبات به صـورت   در قوانين دولت

هاي تخصصي مانند پزشكي قـانوني،   مطلق يا نسبي در كنار ساير ادلة اثبات ذكر شده است و سازمان
ايي انجام سازمان نظام پزشكي و غيره، اين وظيفه را در مسائل تخصصي به عنوان همكار دستگاه قض
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دهند. اگر در حقوق ايران همچون حقوق اياالت متحده امريكا بپذيريم كه كارشناسي دليل است و  مي
وجـود نخواهـد    از امارات نيست، در هر صورت طبق قواعد اصول، تعارض بين كارشناسي و امارات به

د، وي حق طرد و عدم آمد و هرگاه دليل يا امارة قناعت وجدان و يقين قضايي براي قاضي ايجاد ننمو
زيرا قاضي در بررسي همة داليل آزاد بوده و حق دارد آنها را مورد شك و «كارگيري از آنها را دارد،  به

  1»بودن، آنها را نپذيرد. ترديد قرار دهد و درصورت مخدوش
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  گيري نتيجه
ده اسـت.  دعوي به رسميت شناخته ش ادلة اثباتدر حقوق موضوعه، كارشناسي به عنوان يكي از 
ادلـة اثبـات دعـوا شـناخته     كارشناسي يكـي از   ،در حقوق كشور ما، در قانون آيين دادرسي مدني

و ساير قوانين بيان شده اسـت.   و قوانين مربوط به كارشناسيشود و احكام آن در قانون آمده  مي
قـوق  نامي از كارشناسـي بـرده نشـده اسـت. از ديـدگاه ح      ،اين، در كتاب سوم قانون مدنيباوجود

مانند شهادت و علم قاضي متمايز است و به عنوان دليلي  ادلة اثباتموضوعه، كارشناسي از ساير 
خي مـوارد مـرز بـين    مستقل در كنار داليل ديگر مورد توجه قرار گرفته است. در عين حال در بر

نظـر  مانند مواردي كه علم قاضـي مسـتند بـه     ،رو شده است كارشناسي و ادلة ديگر با ترديد روبه
ميان آمـده   مي از گواهي اهل خبره سخن بهكارشناس است يا مواردي كه در قانون مجازات اسال

جايگاه كارشناسي در ساختار ادلة اثبات در فقه نيز در زمره امارات قضايي است و نقـش آن   است.
مـور  در دعاوي مدني و كيفري از باب ترتيب ادله يكسان بوده و تنها مصاديق نظر اهل خبره در ا

  مدني و كيفري متفاوت است.
درخصوص تعارض كارشناسي با ساير ادلة اثبات دعوا ازجمله اقـرار، سـند، سـوگند بتّـي، معاينـة      

عنـوان يـك قاعـدة كلـي      محل، تحقيق محلي و ساير امارات و در بعضي موارد شهادت شهود به
تعارض وجـود نـدارد.    بودن كارشناسي، اصوالً امكان واسطة تخصصي توان اظهار داشت كه به مي

طور مستقيم واجد جنبـة تخصصـي و غيرقضـايي باشـند،      اي كه به تنها درخصوص امارات قانوني
بـودن   واسـطة شخصـي   توان تعارض آنها با كارشناسي را تصـور نمـود. در چنـين مـواردي بـه      مي

  .بودن امارة قانوني، بايد كارشناسي را بر امارة قانوني مقدم دانست كارشناسي و نوعي
ها مؤيد اين است كـه هرچنـد    روية موجود در محاكم قضايي و برخي آراي صادره از سوي دادگاه

كنـد و   نظرات كارشناسي از لحاظ موازين قانوني كه متأثر از فقه است با ساير ادلـه برابـري نمـي   
از  كارشناسي به عنوان يكي از ادلة اثبات در فقه و قانون به نحو مستقل ذكر نشده، امـا در عمـل  

اعتباري باالتر برخوردار است، تا جايي كه استفاده از نظرات كارشناسان علـوم و فنـون مختلـف،    
  بسياري از مسائل الينحل و پيچيده و پر از ابهام را حل كرده است.

شود كه كارشناسي از داليل مهم  درمجموع، باتوجه به مواد قانوني مربوط به كارشناسي معلوم مي
كـه ارزش واقعـي نظريـة     طـوري  گذار قرار گرفته اسـت. بـه   توجه خاص قانوناثبات است و مورد 



 جايگاه كارشناسي در ادلة اثبات دعوا  2شماره  معاهده فصلنامه تحقيقات حقوقي

 

180 

كارشناسي حتي با تعدد كارشناسان و اتحاد نظر آنها به مراتب بيشتر از ساير امارات قضايي است. 
توان قـوي تـر از امـارات قضـايي      گذاري نظريه كارشناسي را مي ديگر، در بهترين ارزش عبارت به

شده در دادگسـتري بـه نظـر     هاي مطرح ز، صدور احكام در بسياري از پروندهدانست. و در عمل ني
شدن امور و  رسد كه در شرايط فعلي و تخصصي كارشناس استناد شده است. همچنين به نظر مي

خصوص در زمينه هـاي   هاي دادگستري، به شدن پرونده تفكيك تخصص و نيز با توجه به پيچيده
اي جـز   كه قاضي هيچ تخصصي در ايـن زمينـه نـدارد، چـاره     صنعتي، تصادفات، پزشكي و غيره

استناد به نظرية كارشناس متخصص نداشته باشد، مگر اينكه با ايراد نظر و داليـل موجـه، عـدم    
  مطابقت نظريه كارشناسي با اوضاع و احوال محقق و معلوم گردد.
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