
 

 

  2/2/0830ق -0111روزنامه رسمی شماره  22/2/0830 -06661نقل از شماره 
 حضرت حجۀ االسالم و المسلمین جناب آقای سیّدمحمّدخاتمی ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران 

دولت در مورد کانون کارشناسان رسمی ایران که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ  26/01/0863مورخ  66662/06860الیحه شماره 
مجلس شورای اسالمی با اصالحاتی در عنوان و متن تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است، در اجرای اصل یکصد و بیست و  03/0/0830

 ارسال می گردد. ( قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به پیوست028سوم )
 مهدی کروبی -رئیس مجلس شورای اسالمی

 

    6/2/0830                                                   8138شماره
 

 وزارت دادگستری 
یک مجلس  هزار و سیصد و هشتاد ودادگستری که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هجدهم فروردین ماه یک رسمی کارشناسان کانون قانون

واصل گردیده است.  8/2/0830ق مورخ  -0111به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره  23/0/0830شورای اسالمی تصویب و در تاریخ 
 گردد. پیوست جهت اجراء ابالغ میبه

 سیّد محمّد خاتمی -رئیس جمهور 

 دادگستری رسمی کارشناسان کانون قانون
 

 

شناخته « کانون استان»عنوان گردند بهمطابق این قانون تشکیل می ها کهاستان کارشناسان رسمی دادگستری در مراکزهای کانون -1ماده

 د.باشنشوند و دارای شخصیت حقوقی مستقل غیردولتی، غیرانتفاعی و غیر سیاسی میمی

استانی کانون  گردد و تا وقتی که در مرکزمقیم تشکیل میها با وجود حداقل سی نفر کارشناس رسمی کانون استان در مراکز استان -2ماده

 .ترین کانون به آن استان خواهند بودمستقل تشکیل نگردیده است، کارشناسان رسمی آن استان عضو نزدیک

هر کانون در جده نفر عضو به انتخاب کارشناسان کل کشور به تناسب تعداد کارشناسان عضو یشورای عالی کارشناسان متشکل از ه -3ماده

و نحوه انتخاب آنان براساس  ( این قانون باشند06گردد. اعضای شورای عالی کارشناسان باید دارای شرایط موضوع ماده )تهران تشکیل می
 .نامه این قانون خواهد بودآیین

 ت.اس بالمانع دیگر دوره یک برای مجدد انتخاب و باشدمی الچهارس کارشناسان عالیشورای در دت عضویتم -0 تبصره

کارپرداز، دو نفر  دار، یک نفر، یک نفر خزانهرئیس نایب نفر یک عنوان رئیس،منتخبین موضوع این ماده از بین خود یک نفر به -2تبصره 
 د.نماینمی منشی و دو نفر بازرس با اکثریت آراء انتخاب

 د. باشنمیدار وظائف مقرر شورای مذکور تا انتخاب اعضای جدید کماکان عهده

 ت:اهداف هر کانون به شرح زیر اس -4ماده

و تالش در جهت تأمین و تعمیم خصص و متعهد به منظور ارائه خدمات کارشناسی الزم برای تشکل و جذب نیروهای متایجاد زمینه  -الف
 ه.دالت در امور مربوطع

 .عضو کارشناسان تجربی و علمی تعالی موجبات آوردن فراهم -ب
 ت.کارشناسان عضو در کارهای مربوط به کارشناسی در حدود مقررا اداره امورتنظیم و  -ج
 ی.نظارت مستمر بر نحوه عمل و رفتار کارشناسان عضو جهت حصول اطمینان از حسن جریان امور کارشناس -د

با مؤسسات مشابه در سایر  بـین کارشناسان عضو از طریق شورای عالی کارشناسان ایجاد ارتباط و مبادله اطالعات تخصصی و فنی -هـ
 ه.کشورها با رعایت مقررات موضوع

 ت:ان هر کانون به شرح زیر اسارک -5ماده

 مجمع عمومی؛ -الف
 هیأت مدیره؛ -ب 
 بازرسان؛ -ج
 ی.دادسرا و دادگاه انتظام -د



کارشناسی آنان دارای اعتبار بوده و در  کارشناسان رسمی عضو آن کانون که پروانه کانون از هر -العادهو فوق عادی - عمومی مجامع -6ماده

 د:شونحال تعلیق نباشند به شرح ذیل تشکیل می
عالوه یک کارشناسان رسمی عضو مجمع عمومی عادی ساالنه درسه ماه اول هر سال به دعوت هیأت مدیره تشکیل و با حضور نصف به -الف

حداقل یک ور هیأت مدیره، جلسه تجدید و با حض ل نشود به دعوتور حاصی که در جلسه اول نصاب مزبکانون رسمیت خواهد یافت. در صورت
 د.ای حاضر در جلسه معتبر خواهد بوریت آرای اعضمجمع با اکث میماتوم اعضاء رسمیت خواهد یافت و تصس

حاضر در بود که از بین اعضای  نفر منشی خواهد رئیس و دو ب از یک نفرای مرکرئیسه العاده دارای هیأتقمجمع عمومی عادی یا فو -ب
حاضر  ن اعضایاز بی عنوان هیأت نظارتذ رأی و قرائت آراء پنج نفر بهشوند. برای نظارت در اخعیین میع و توسط اعضای یاد شده تجلسـه مجم

 د.ع توسط مجمع انتخاب خواهند شدر مجم
دعوت  العاده بهفوقه مجمـع عمومی، جلسرردر موعد مق در صورت عدم دعوت هیأت مدیره برای تشکیل مجمع عمومی عادی -0 تبصره

 د. های دیگر تشکیل خواهد شبازرسان هر کانون یا یک دهم کارشناسان رسمی عضو در کانون و یا یک پنجم کارشناسان رسمی عضو در کانون

شیوه برگزاری  نظارت،توسط هیأت انتخاباتچگونگی نظارت بر  العاده،نحوه تشکیل و اداره جلسات مجامع عمومی عادی و فوق -2 تبصره
 د.انتخابات اعضای هیأت مدیره و بازرسان و دادستان انتظامی در آیین نامه اجرائی این قانون مشخص خواهدش

 ت:زیر اس وظایف و اختیارات شورای عالی کارشناسان به قرار -7ماده

های آموزشی، بازآموزی، کشور از طریق سیاستگذاری، برگزاری دوره اقدامات الزم برای ارتقاء سطح خدمات کارشناسی در سراسر -الف
های مختلف ها و گروهاندیشی و همچنین برگزاری آزمون سالیانه براساس نیاز مناطق کشور و تدوین مقررات مربوط به رشتهگردهمائی، هم

 ی.کارشناس
 انتقال و نقل و جغرافیایی عملی، صالحیت ارتقاء ضوابط نیز و کارشناسی متقاضیان فنی و علمی صالحیت ضوابط و مقررات تدوین -ب

 ن.قانو این مقررات برابر رسمی کارشناسان
 ص.های خاهای مشورتی علمی و فنی و سایر کمیسیونکمیسیون های مربوط به تشکیل و شرح وظایفنامهنظام تدوین -ج
 ط. ارائه به مراجع ذیربالزحمه کارشناسی جهت تعیین تعرفه عضویت و پیشنهاد حق -د

 ت. محدوده ضوابط و مقررا ها دربررسی و تصویب یا رد پیشنهادات کانون -هـ
 . اهاستخدامی کانون های مالی، معامالتی وویب نظامنامهصتدوین و ت -و
 ن.امور کارشناسا های کارشناسی و اظهارنظر در خصوص استعالمات و ارائه رویه واحد دربازنگری در ضوابط و روش تدوین و -ز
 ه.های انتخابات استانی با رعایت مقررات مربوطحوزه ها درنظارت بر حسن انجام انتخابات کانون -ح
 ط. ربنظارت بر اجرای مقررات توسط ارکان هر کانون و اعالم تخلفات آنان به مراجع ذی -ط
 ی. قبیل قانونگذاری، اجرایی و قضائالمللی و مجامع داخلی از تعیین نماینده جهت شرکت در مجامع بین -ی
  ن.های انتظامی هر کانوصدور احکام انتصاب اعضای هیات مدیره، رؤسا و دادستان -ک
 ت. انجام سایر وظایف مقرر در قوانین و مقررا -ل

 د. باشنامه اجرائی این قانون مینحوه تشکیل جلسات و اتخاذ تصمیم طبق آیین -0 تبصره
 د.باشهای کشور الزم االجراء میورای عالی کارشناسان در حدود مقررات این قانون برای کلیه کانونتصمیمات ش -2تبصره 
های مستقل های وابسته و یا کانونتواند با توجه به شرایط، قسمتی از اختیارات خود را به کمیسیونمی شورای عالی کارشناسان -8 تبصره

 د. استان مربوط تفویض نمای

 ت: زیر اس و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح وظایف -8ماده

 ن.بررسی گزارش سالیانه عملکرد کانون و اتخاذ تصمیم درباره آن پس از استماع گزارش بازرسا -الف 
 ن.استماع گزارش بازرسا های مالی سالیانه کانون پس ازبررسی و تصویب صورت -ب
 ه.آینده کانون به پیشنهاد هیأت مدیربررسی و تصویب خط مشی و برنامه و بودجه سال  -ج
 د.در دستور جلسه قرار گیر رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موارد پیشنهادی که در محدوده وظایف کانون توسط هیأت مدیره -د

 ه.تصویب اخذ وام و اعتبار برای کانون به پیشنهاد هیأت مدیر -هـ
برای شورای عالی کارشناسان  مجامع عمومی، توسط هیأت مدیره هر کانون از تصویب های مالی ساالنه پسگزارش عملکرد و صورت -و

 د. ارسال خواهد ش
 ن. کانو یره و بازرسان و دادستان انتظامیانتخاب اعضای هیأت مد -ز



 

سـازد یـا مـدت معتنـابهی غیـرممکن میفعالیت را بـه  هالعالج که ادامدر مواردی که به علت سلب شرایط یا فوت یا بیماریهای صعب -تبصره
یا انجام وظـایف  ویا دادستان و یا بازرسان، حسب مورد تعداد اعضای هیأت مدیره به حد نصاب الزم نرسد  هتعدادی از اعضای هیأت مدیراستعفای

العاده انتخابات جایگزین کردن دادستان و بازرسان توسط مجمع عمومی فوق ومدیره بازرسان متوقف گردد، برای تکمیل اعضای هیأتدادستان و یا
بازرسـان تشـکیل نفر از اعضای هیأت مدیره و یا  وحسب مورد با دعوت رئیس هیأت مدیره کانون مربوط و یا دآمد که به ترتیب و خواهد لبه عم

صـورت خواهـد  به تشخیص هیأت مدیره کانون مربوطالعاده با رعایت دیگر مقررات این قانون بنا سایر موارد تشکیل مجمع عمومی فوق.گرددمی
 ت.گرف

دادستان انتظامی از بین کارشناسان رسمی عضو کانون مربوط که دارای پروانه کارشناسی رسمی اعضای هیأت مدیره، بازرسان و  -9ماده

( این قانون باید دارای شرایط 06گردند. اشخاص یاد شده عالوه بر دارا بودن شرایط مذکور در ماده)می معتبر بوده و در حال تعلیق نباشند انتخاب
 د:زیر نیز باشن

 ی.ه کارشناسی رسمحداقل سه سال سابق -الف
 ر.مدرک تحصیلی لیسانس یا باالت -ب

 د.اشخاص یاد شده در مدت عضویت باید در شهر محل کانون مربوط اقامت داشته باشن -0 تبصره
 د.باشهای اخالقی میتشخیص و احراز شرایط انتخاب مقرر در این ماده بر عهده کمیسیون تشخیص صالحیت اولویت -2 تبصره

ها دارای پنج نفرعضو اصلی و البدل و در سایر کانوناصلی و سه نفر عضو علی مدیره در کانون تهران دارای یازده نفر عضوهیأت  -11ماده

 در و نفر هفت حداقل حضور با تهران کانون در مدیره هیأت جلسات. شوندمی انتخاب سال چهار مدت برای که بود خواهد البدلدو نفر عضو علی
تهران با حداقل شش رأی و هیأت مدیره  یافت. تصمیمات هیأت مدیره کانون خواهد رسمیت و تشکیل نفر سه حداقل حضور با هاکانون سایر

 د. های دیگر با حداقل سه رأی معتبر خواهند بوکانون
 د. گردقانون مقرر مینامه اجرایی این  البدل در جلسات هیأت مدیره به جای اعضای اصلی در آئینموارد شرکت اعضای علی -0 تبصره
نشود و به تأخیر  مدیره، در صورتی که انتخاب هیأت مدیره جدید به هر علت انجامپس از انقضای مدت مأموریت چهارساله هیأت -2 تبصره

 د.افتد، هیأت مدیره سابق تا تشکیل هیأت مدیره جدید کماکان انجام وظیفه خواهد نمو
مدیره جدید نباید از شش ماه تجاوز نماید. در صورت برطرف نشدن علت تأخیر، مهلت مذکور ب هیأتانتخا در هر صورت مدت زمان تأخیر در

 ت.پذیر اسالعاده امکانعمومی فوقبا تأیید مجمع

مالی با رأی مخفی  هیأت مدیره کانون تهران از بین خود یک نفر رئیس، دو نفر نایب رئیس، دو نفر منشی، یک نفر مسؤول امور -11ماده

ها مرکب از یک نفر رئیس، یک نفر نایب رئیس، یک نفر نماید. هیأت رئیسه سایر کانونرئیسه انتخاب میعنوان هیات برای مدت دو سال به
باشد که بترتیب باال انتخاب خواهند شد. تجدید انتخاب اعضای مذکور بالمانع است. تا زمانی که هیأت منشی و یک نفر مسؤول امور مالی می

 د. جدید تعیین نشده است، هیأت رئیسه قبلی کماکان انجام وظیفه خواهد نمو رئیسه
 د.رئیس هیأت مدیره هر کانون، رئیس کانون مذکور نیز خواهد بو -0 تبصره
 د.نامه اجرائی این قانون مشخص خواهد شنحوه دعوت و زمان انتخاب هیأت رئیسه جدید در آیین -2 تبصره

 ت:هر کانون به قرار زیر اسوظایف هیأت مدیره  -12ماده

 ن.( این قانو4) اداره امور کانون جهت تحقق موارد مقرر در ماده -الف
 ط. شرای کارشناسی و نیز ابالغ کارآموزی برای افراد واجد پروانه تمدید و خصوص اجازه صدور اتخاذ تصمیم در -ب
 ا. دعوت برای تشکیل مجامع عمومی و اجرای تصمیمات آنه -ج
 ی. شکایات و عنداالقتضاء ارجاع به دادسرای انتظامی کانون برای تعقیب کارشناس رسمقبول  -د

دادسرای  تصمیمات هیأت مدیره در مورد رد شکایت ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ به شاکی قابل اعتراض و رسیدگی در -تبصره
 د. انتظامی کانون مربوط خواهد بو

 ی. انتظامی در صورت اطالع از وقوع تخلف کارشناس رسماعالم تخلف به دادسرای  -هـ
های دولتی و ها و مؤسسات و شرکتها اعم از وزارتخانهاظهار نظر مشورتی نسبت به مسایل و موضوعات ارجاعی از طرف کلیه دستگاه -و

 ی. عمومی غیردولت سسات و نهادهایؤم
 ن. کارکناتصویب معامالت جاری، استخدام و عزل و نصب -ز 
 ت. بینی شده اسپیش که در این قانون برای هیأت مدیرهاجرای سایر وظایفی  -ح



البدل خواهد بود که دو ( این قانون متشکل از پنج عضو اصلی و دو عضو علی06های مندرج در ماده )کمیسیون تشخیص صالحیت -13ماده

حقوقدانان توسط رئیس قوه قضائیه انتخاب و بقیه اعضاء از بین کارشناسان رسمی به پیشنهاد شورای  البدل از بینعضو اصلی و یک عضو علی
این قانون بر عهده کمیسیون یاد  های اخالقی مندرج درعالی کارشناسان و تأیید رئیس قوه قضائیه منصوب خواهند شد. تشخیص صالحیت اولویت

 د. باششده می
 د. باشر کمیسیون یاد شده چهارسال میمدت عضویت هر عضو د - تبصره

 ت: رئیس هر کانون باالترین مقام اداری و اجرائی آن کانون بوده و دارای وظایف ذیل اس -14ماده

 د. ابالغ مصوبات هیات مدیره کانون و اجرای آنها برحسب مور -لفا
 ی. نظارت بر حسن جریان کلیه امور اجرایی و ادار -ب
 ن. اموال کانو حفظ حقوق و منافع و -ج
 ه. امضای پروانه کارشناسان رسمی و صدور آن بعد از تصویب هیأت مدیره کانون مربوط -د

 ی. حقیقنمایندگی کانون در نزد مراجع قانونی و اشخاص -هـ
 ن. ارجاع به داوری و صلح و سازش پس از تصویب هیأت مدیره کانو -و
 ه. مدیرأتتهیه و تنظیم بودجه ساالنه و پیشنهاد به هی -ز
 ی. اخذ وام و اعتبار پس از پیشنهاد هیأت مدیره کانون و تصویب مجمع عموم -ح
 زط.انجام امور اداری و مالی و معامالتی و استخدامی و عزل و نصب کارکنان کانون با رعایت مقررات مربو -ط
 ر. هیأت مدیره با انتخاب هیأت مدیره کانون مذکوامضای قراردادها و اسناد تعهدآور کانون مربوط، به اتفاق یک نفر از اعضای  -ی

 د: متقاضیان اخذ پروانه کارشناسی رسمی عالوه بر وثاقت باید واجد شرایط ذیل باشن -51ماده

های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و وفاداری به نظام مقدس متدین به دین اسالم و یا یکی از اقلیت -الف
 ن.جمهوری اسالمی ایرا

 ی.داشتن تابعیت ایران -ب
 ر.نداشتن پیشینه کیفری مؤث -ج
 ر.عدم اعتیاد به مواد مخد -د

 م.های غیر قانونی یا مخالف اسالنداشتن وابستگی و سابقه عضویت و هواداری در گروه -هـ
 د. یوزارت اطالعات مکلف است ظرف مهلت دو ماه مراتب استعالم را اعالم نما -هتبصر

ر. سال سابقه تجربی در رشته مربوط بعد از اخذ مدرک تحصیلی مذکوداشتن دانشنامه کارشناسی یا باالتر در رشته مورد تقاضا و حداقل پنج -و
کارشناسی یا باالتر بودن مدرک دانشنامه  این صورت افراد با دارا دوره تحصیلی کارشناسی یا باالتر وجود نداشته باشد در هرگاه در رشته مورد نیاز،

 د.توانند متقاضی اخذ پروانه کارشناسی رسمی باشندر هر رشته و حداقل پانزده سال سابقه کار در آن رشته می
 م. پایان مهلت ثبت نا یست و پنج سال سن درب حداقل بودن دارا -ز
 ی. های اخالقاولویت مون علمی و تجربی و گزینش صالحیتموفقیت در آز -ح
عنوان ای که بیش از ده سال سابقه کارشناسی رسمی داشته و بهکارشناس رسمی سال تحت نظرمدت یکگذرانیدن دوره کارآموزی به -ط

 ط. کارشناس راهنما با معرفی هیأت مدیره کانون مربو
 ی. داشتن معافیت یا کارت پایان خدمت وظیفه عموم -ی

اب و نحوه برگزاری آزمون و منابع سؤاالت امتحانی و موعد اعالم نتیجه و نحوه نظارت بر شرایط الزم برای ثبت نام، نحوه انتخ -0 تبصره
نامه اجرایی این قانون مشخص خواهد شد. کارآموزان در طی کارآموزان در طول دوره کارآموزی و همچنین وظایف کارآموزان در این دوره در آیین

 د. طور مستقل ندارنهسمی را بگونه اظهارنظر کارشناسی ردوره کارآموزی حق هیچ
اختصاصی های التحصیالن آموزشگاهو فارغ کارشناسی نیاز در رشته کارشناسی امور ثبتی، دارندگان دانشنامه پس از اعالم تعداد مورد -2 تبصره

داشتن شرایط مذکور  توانند در صورتباشند میثبتی داشته برداری که حداقل ده سال سابقه در امور ثبتی و یا نقشهیا بازنشسته  ثبت اعم از شاغل
 د. کن در آزمون یاد شده شرکت

هایی که سابقه کارشناسان رسمی آن کمتر از ده سال است، شرط دارا بودن ده سال سابقه کارشناسی برای کارشناس راهنما در رشته -8 تبصره
 د. مدت سه ماه تحت نظارت کانون مربوط کارآموزی خواهند نموهای جدید کارشناسی رسمی به الزم الرعایه نیست. متقاضیان رشته



 

عدم پذیرش درخواست صدور پروانه کارشناسی رسمی هر یک از متقاضیان مانع از تقاضای مجدد آنان برای دفعات بعدی نخواهد  -4 تبصره
 د. بو

که براساس قوانین جاری سلب رسمی معتبر باشند، تا زمانی دارای پروانه کارشناسی االجرا شدن این قانون کسانی که تا تاریخ الزم -51ماده

 د. صالحیت از آنان نشده باشد، پروانه کارشناسی آنان معتبر بوده و تابع مقررات این قانون خواهند بو

دادگستری استان یا  ستکانون مربوط با حضور ریا اخذ پروانه باید با حضور در جلسه هیأت مدیرههنگام جدید به رسمیکارشناسان  -51ماده

 د:زیر سوگند یاد نماینشرح نماینده وی به
گردد خداوند متعال را حاضر و ناظر دانسته، به راستی و درستی نظر کنم در امور کارشناسی که به من ارجاع میبه خداوند متعال سوگند یاد می»

م نظر خود را نسبت به موضوع کارشناسی اظهار نمایم و هیچ چیز را مکتوم در آن دخالت ندهم و تما خود را اظهار نمایم و اغراض شخصی خود را
 «. مندارم و برخالف واقع چیزی نگویم و ننویسم و رازدار و امین باش

گونه دیگری برای در تمامی مواردی که رجوع به کارشناسی الزم باشد به استثنای مواردی که در قوانین و مقررات جاری کشور به -51ماده

شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا  های دولتی کهدولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاههایها، مؤسسات دولتی، شرکتوزارتخانه
ید از های یاد شده در این ماده باباشد. دستگاهباشد، تعیین تکلیف شده است و یا مواردی که تابع قوانین و مقررات خاص میذکر صریح نام می

 د. وجود کارشناسان رسمی استفاده نماین
 د.باشارجاع امر کارشناسی از ناحیه مراجع قضائی به کارشناس، تابع قانون آیین دادرسی می -0 تبصره
متناع طور کتبی اعالم و از مبادرت به کارشناسی اکارشناسان رسمی مکلفند در امور ارجاعی در صورت وجود جهات رد، موضوع را به -2تبصره

شوند. جهات رد کارشناس رسمی همان جهات رد صورت متخلف محسوب و به مجازات انتظامی موضوع این قانون محکوم می نمایند، در غیر این
 د. باشدادرس مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی می

توضیحاتی که برای تبیین نظریه ضروری است کارشناسان رسمی مکلفند نکات و  و اید مستدل و صریح باشداظهار نظر کارشناسی ب -51ماده

طور کامل در آن منعکس نمایند. کارشناس رسمی موظف است در حدود صالحیت خود گردد بهو یا توسط شورای عالی کارشناسان مشخص می
سال بعد از تاریخ تسلیم نگهداری  تا مدت حداقل پنج ای از آن راربط تسلیم و نسخهلت مقرر به مراجع ذیطور کتبی و در مهنظر کارشناسی را به

 د. نمای
در مواردی که انجام معامالت مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است، نظریه اعالم شده حداکثر تا شش ماه از  -تبصره

 د. تاریخ صدور معتبر خواهد بو

مدت چهار سال اهد بود که برابر این قانون برای خو البدلبازرسان هر کانون مرکب از دو نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی - 02ماده 

 .اجرائی کانون مربوط نظارت داشته گزارش الزم را به مجمع عمومی ارائه نمایند خواهند شد تا برامورانتخاب

دادستان  باشد.انتظامی کارشناسان رسمی متخلف حوزه آن کانون می ها، مرجع تعقیب تخلفاتدادسرای انتظامی هر یک از کانون -05ماده

انتخاب خواهند شد و دادیاران  دادسرای انتظامی هر کانون از بین کارشناسان رسمی به وسیله مجمع عمومی آن کانون برای مدت چهارسال
شوند. دادسرای پیشنهاد دادستان و تأیید هیأت مدیره آن کانون به تعداد الزم تعیین می دادسرای انتظامی از بین کارشناسان رسمی کانون مربوط به

که عقیده بر تخلف داشته باشد، کیفرخواست صادر و در غیر این صورت قرار منع تعقیب انتظامی پس از رسیدگی به شکایات ارجاعی در صورتی
غ از طرف شاکی یا رئیس هیأت مدیره هر کانون قابل اعتراض در دادگاه انتظامی کانون خواهد داد. قرار منع تعقیب ظرف سی روز از تاریخ ابال

 د. کنباشد و چنانچه دادگاه انتظامی مزبور قرار منع تعقیب را صحیح ندانست، به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر میمربوطه می
 د. باشها، دادسرای انتظامی قضات میو بازرسان کانون استان و دادستان مرجع تعقیب تخلفات انتظامی، اعضای هیأت مدیره -تبصره

هر گاه تخلف کارشناس رسمی عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین را داشته باشد، دادسرای انتظامی کانون مربوط مکلف است  -22ماده

رد و چنانچه عالوه بر جرائم مزبور تخلف انتظامی داشته مراتب را برای رسیدگی به جنبه جزائی آن در اسرع وقت به مراجع قضایی صالح اعالم دا
دارد. تصمیم مراجع قضائی مزبور مانع اجرای  های آن به تخلف انتظامی رسیدگی و اقدام الزم معمولنامهباشد، مطابق این قانون و آیین

 د. های انتظامی کارشناسان رسمی نخواهد بومجازات

زیر برای  باشد. اعضای دادگاه به شرحانتظامی کلیه کارشناسان هر استان، دادگاه انتظامی مربوطه میمرجع رسیدگی به تخلفات  -23ماده

 د: گردنمدت چهار سال انتخاب می
 ه.قضائییک نفر حقوقدان که حداقل ده سال سابقه کار داشته باشد به انتخاب رئیس قوه  -0

 ن.دیره به انتخاب رئیس کانورئیس هیأت مدیره کانون مربوطه یا یکی از اعضای هیأت م -2

 ه. یک نفر کارشناس رسمی در رشته مربوط به انتخاب رئیس کانون مربوط -8



 د.ریاست دادگاه با عضو حقوقدان خواهد بو -0 تبصره
ارجاع چنانچه نیاز به شعبه یا شعب دیگر دادگاه باشد با درخواست کانون مربوطه و تصویب رئیس قوه قضائیه تشکیل خواهد شد.  -2 تبصره

 د.پرونده به شعبه یا شعب به عهده رئیس شعبه اول خواهد بو
تصمیمات اتخاذ شده از سوی دادگاه انتظامی با اکثریت آراء معتبر و انشای رأی توسط یکی از اعضاء اکثریت و ابالغ توسط رئیس  -8 تبصره

 دادگاه صورت خواهد گرفت. 
علیه ظرف یک ماه پس از ابالغ قابل کانون مربوطه و از طرف محکوم مدیرهتصمیمات دادگاه انتظامی از جانب هیأت  -4 تبصره

 ت.تجدیدنظرخواهی اس
مورد کارشناسان رسمی به وسیله پست سفارشی به نشانی مندرج در پرونده  تصمیمات دادگاه انتظامی و دادسراهای انتظامی در -6تبصره 

 د. ر نشانی خود را کتباً اعالم ننموده باشد آخرین نشانی موجود در پرونده معتبر خواهد بورسمی تغییشود و هرگاه کارشناسعضویت کانون ابالغ می
باشد، در صورت وجود جهات رد فرد دیگری به ترتیب گفته شده در موارد ردّ اعضای دادگاه انتظامی همان موارد رد دادرسان می -6تبصره 

 د. همین ماده تعیین خواهد ش
اعضای کانون کارشناسان رسمی  رسیدگی به شکایت انتظامی در امور کارشناسی مستلزم انجام کارشناسی مجدد توسط سایرهر گاه  -6 تبصره

 د. باشعهده شاکی میباشد، پرداخت دستمزد کارشناسی طبق تعرفه قانونی به

گردد و باشد که در تهران مستقر میمی مرجع تجدیدنظر نسبت به آرای قابل تجدید نظر، دادگاه تجدید نظر کارشناسان رسمی -24ماده

 د: گردناعضای آن به شرح ذیل انتخاب می
 ه. یک نفر حقوقدان با ده سال سابقه کار به انتخاب رئیس قوه قضائی -الف
 ی.رئیس شورای عالی کارشناسان یا نماینده و -ب
 ن. یک نفر کارشناس در رشته مربوطه به انتخاب شورای عالی کارشناسا -ج 

هر گاه رئیس قوه قضائیه یا وزیر دادگستری و یا سه نفر از اعضای هیأت مدیره هر کانون استان )در مورد کارشناسان کانون  -25دهما

توانند با ارائه ادله خود از دادگاه مربوطه( از سوء رفتار و یا اعمال منافی با شئون و حیثیت کارشناسی کارشناسان رسمی اطالع حاصل کنند، می
درخواست را رسیدگی و مستند به دالیل  انتظامی تعلیق موقت او را تا صدور حکم قطعی بخواهند در این صورت دادگاه مزبور خارج از نوبت این

 د. کنصادر میابرازی، رأی مقتضی
کارشناسان  ات وارده بهموقت، نسبت به اتهام دادسرای انتظامی کانون مربوطه مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ وصول حکم تعلیق

 د. مذکور رسیدگی و پرونده را جهت صدور رأی به دادگاه انتظامی ارسال دار
 د. باش( این قانون برای تجدیدنظر می24مرجع رسیدگی به تجدید نظرخواهی همان مرجع معین شده در ماده ) -تبصره

 ت:های انتظامی به قرار ذیل استخلفات و مجازات -26ماده

 ت: اتخلف -الف
 ه. عدم حضور در مراجع صالحه در وقت مقرر بدون عذر موج -0
 د.توسل به معاذیری که خالف بودن آنها بعداً ثابت شو -2

 د.دار باشد یا نباشانگاری در اظهارنظر، هر چند مؤثر در تصمیمات مراجع صالحیتمسامحه و سهل -8

 د. ندارند و یا امتناع از تسلیم آنها به اشخاصی که حق دریافت دارنم اسناد و مدارک به اشخاصی که قانوناً حق دریافت آن را تسلی -4

 ی.سوء رفتار و اعمال خالف شئونات شغل -6

 ی. نظر کارشناس نقض قوانین و مقررات در اظهار -6

 ی.انجام کارشناسی و اظهارنظر با وجود جهات ردقانون -6

 ت.انجام کارشناسی و اظهارنظر در اموری که خارج از صالحیت کارشناس اس -3

 ی. تبان انجام کارشناسی و اظهارنظر برخالف واقع و -1

 د. ای که اعتبار آن منقضی شده باشانجام کارشناسی و اظهارنظر با پروانه -01

 ه. افشاء اسرار و اسناد محرمان -00

 .داراخذ وجه یا مال یا قبول خدمت مازاد بر تعرفه دستمزد و هزینه مقرر در قوانین یا دستورات مراجع صالحیت -02

 ن.( این قانو06محرومیت از حقوق اجتماعی و یا اثبات فقد شرایط موضوع ماده ) م کارشناسی و اظهارنظر در زمان تعلیق،انجا -08

 ه: ها به ترتیب درجمجازات –ب 



 

 ن.توبیخ با درج در پرونده کارشناس در کانو -0
 ل. مدت یک سا محدود کردن اختیارات فنی کارشناس رسمی برای -2

 ل.مدت سه سا فنی کارشناس رسمی برایمحدود کردن اختیارات  -8

 ل. محرومیت از اشتغال به امر کارشناسی رسمی ازسه ماه تا یک سا -4

 ل.یک ماه تا سه سا محرومیت از اشتغال به امر کارشناسی رسمی از -6

 ی.محرومیت دائم از اشتغال به امر کارشناسی رسم -6

 د.گردنمی حسب مورد به مجازات درجه یک تا سه انتظامی محکوم (8) ( و2) (،0های )مرتکبین هر یک از تخلفات ردیف -0 تبصره
 د. گردن( حسب مورد به مجازات درجه سه تا پنج انتظامی محکوم می6) ( و6) (،4های )مرتکبین هر یک از تخلفات ردیف
 د.گردنمی انتظامی محکومحسب مورد به مجازات درجه پنج تا شش  (02) ( و00، )(01(، )1(، )3(، )6های )مرتکبین هریک از تخلفات ردیف

 د. گردن( به مجازات درجه شش انتظامی محکوم می08) مرتکبین هر یک از تخلفات ردیف
عیناً تخلف انتظامی، واجد وصف کیفری باشد، دادگاه انتظامی مکلف است پرونده امر را  اعمال ارتکابی کارشناس، چنانچه عالوه بر -2 تبصره

 د. دار ارسال نمایبه مراجع قضائی صالحیت
های انتظامی کارشناسی رسمی کسانی که سه بار ظرف سه سال به مجازات کانون مکلف است از تمدید پروانه هیـأت مدیره هر -8 تبصره

روانه مجدداً تقاضای تمدید پروانه توانند پس از مدت دو سال از تاریخ لغو پشوند خودداری کند. این گونه کارشناسان رسمی میمحکوم می
 د. اینکه به مجازات انتظامی محرومیت دائم یا موقت از اشتغال به امر کارشناسی رسمی محکوم شده باشن کارشناسی رسمی نمایند مگر

( این قانون در مورد 06)هیـأت مدیره هر کانون در صورت احراز زوال وثاقت و شرایط مذکور در بندهای )الف، ب، ج، د، هـ( ماده  -27ماده

 د.نمایکند و سریعاً موضوع را به دادگاه انتظامی کانون مربوطه اعالم میطور موقت از تمدید پروانه خودداری میکارشناس رسمی، به
انون مربوط نهائی را به هیأت مدیره کبه موضوع اتخاذ تصمیم کند و نظر مرجع مذکور مکلف است ظرف حداکثر سه ماه از تاریخ وصول نسبت

 د. ارجاع دهنده اعالم نمای

قطعی دادگاه انتظامی و دادگاه تجدیدنظر کارشناسان در مورد کارشناسان رئیس هیـأت مدیره هر کانون مسؤول اجرای احکام -28ماده

 د. باشمتخلف می

تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید و ای است که با پیشنهاد شورای عالی کارشناسان به دستمزد کارشناسی رسمی طبق تعرفه -29ماده

های عمومی ( قانون آیین دادرسی دادگاه264ها در مورد دستمزد کارشناسی مطابق ماده )باشد. قضات دادگاههر دو سال یک بار قابل تجدیدنظر می
 د. اقدام خواهند کر 20/0/0861مصوب  و انقالب در امور مدنی

ت کارشناسی به پیشنهاد شورای عالی کارشناسان و تصویب رئیس قوه قضائیه مشخص خواهد شد و های خدماضوابط تعیین هزینه -تبصره
 ت.پرداخت آن بر عهدۀ متقاضی اس

 د: گردهای زیر تأمین میهای مربوط به هر کانون از محلهزینه -31ماده

 ت. اس تجدیدنظرحق عضویت و حق صدور یا تمدید پروانه کارشناسی رسمی هر دو سال یک بار قابل  -الف
 ی.رسم کارشناسان الزحمهحق از( %6) درصد پنج -ب
 د.ش تقاضیان کارشناسی رسمی اخذ خواهدوجوهی که برای موارد خاص به تصویب مجمع عمومی از کارشناسان رسمی و یا م -ج 

بر عهده شورای عالی کارشناسان ها و سایر مخارج مربوط انتظامی و کمیسیون ق حضور اعضای غیرکارشناس در هیأتپرداخت ح -تبصره
 د. نمو ها اخذ خواهداست که به نسبت از کانون

اسالمی و  ها، بنیادها، نهادهای انقالبها، شهرداریها، بانکها، مؤسسات، شرکتها، سازمانکلیه مراجع قضائی انتظامی، وزارتخانه-31ماده

و دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام است موظف  اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی و سایر مراجع عمومی
باشند این قانون را از دستمزد کارشناسان رسمی کسر و به حساب کانون مربوط واریز نمایند. همچنین مکلف می 81هستند مبلغ بند)ب( ماده 

 د. کنن داری کل واریززانهنیز با رعایت قوانین مالیاتی کسر و به حساب خ مالیات متعلقه را

نظر در صالحیت فنی کارشناس رسمی را ضروری تشخیص دهد پیشنهاد خود  در مواردی که هیأت مدیره هر کانون استان، تجدید -32ماده

علمی و فنی را با دالیل مربوط به شورای عالی کارشناسان ارائه خواهد نمود. شورای عالی با کسب نظر مشورتی از کمیسیون تشخیص صالحیت 
عالی مبنی بر موافقت با نماید هیأت مدیره هر کانون پس از دریافت تصمیم شورایی را در خصوص موضوع اتخاذ مییرشته مربوط تصمیم نها

گذارد. اعاده صالحیت کارشناس رسمی منوط به شرکت و محدودکردن صالحیت فنی کارشناس رسمی، تصمیم یاد شده را به مورد اجرا می
 د. های مشابه مورد تأیید کانون مربوط و با موافقت شورای عالی کارشناسان خواهد بویا کالس های بازآموزیدر کالس موفقیت



نهادهای  یا سایر هادولتی و وابسته به دولت یا شهرداری هایکارشناسانی که مستخدم شاغل دولت یا مؤسسات دولتی یا شرکت -33ماده

توانند در دعاوی و نمی باشند،می های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام است،شرکتدولتی و یا سایر عمومی غیر
عنوان کارشناس رسمی مداخله و اظهار نظر کنند مگر اینکه در آن سایر امور مستلزم امر کارشناسی رسمی که مربوط به دستگاه متبوع آنهاست به

ی وجود نداشته و یا مرضی الطرفین باشند یا آنکه کارمند مذکور طبق مقررات مربوط به آن دستگاه قانوناً ملزم به رشته کارشناس رسمی دیگر
توانند امر کارشناسی رسمی را به کارشناسانی که کارمند امالک نمی اظهار نظر باشد. هیچ کدام از مراجع قضائی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد و

باشند ارجاع کنند مگر اینکه در آن رشته جز قاضی و یا کارمند شاغل، کارشناس ری دادگستری یا ثبت اسناد و امالک میشاغل قضائی یا ادا
 د. دیگری وجود نداشته باش

و اصالحات بعدی در مورد کارشناسان رسمی و  6/4/0862ها مصوب ( قانون شهرداری66( ماده)24مقررات تبصره الحقاقی به بند) -34ماده

 ت. جمان رسمی دادگستری نیز جاری اسمتر

نفع، نماینده کانون مربوط به اتفاق فوت و یا حجر کارشناس رسمی و یا محرومیت دائم از کارشناسی رسمی، با اعالم ذی در صورت -35ماده

نماید و در ر کانون، بایگانی میکرده د ها و اسناد راجع به امور کارشناسی را جمعنماینده مرجع قضائی محل ضمن تنظیم صورتجلسه الزم برگ
 د.کنکه بین آنها اشیاء یا اسنادی، با ارائه دالیل کافی توسط مدعی، متعلق به اشخاص باشد به صاحبان آنها رد میصورتی

اطالعاتی که اظهارنظر کارشناس رسمی نسبت به موضوع ارجاع شده لزوماً محتاج به کسب  های کارشناسیدر هر یک از رشته -36ماده

های دولتی های دولتی و وابسته به دولت، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر شرکتشرکت ها، مؤسسات دولتی،است که تنها در اختیار وزارتخانه
ربط بوده ذیهای باشد، کارشناس مذکور مکلف به مراجعه به دستگاه یا دستگاهکه شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام است می

 د. باشننیاز برای اظهارنظر کارشناسی رسمی می های یادشده نیز موظف به در اختیار گذاشتن اطالعات موردو دستگاه یا دستگاه
باشد و طبق مقررات قانون های مورد اشاره در این ماده از حکم مذکور مستثنی میبندی شده و غیرقابل انتشار دستگاهاطالعات طبقه -تبصره

 ت. ربط قرار خواهد گرفاختیار کارشناس ذی در 20/0/0861وب دنی مصهای عمومی و انقالب در امور میین دادرسی دادگاهآ
خواهد کرد و بکارگیری و یا  های خود در رابطه با امر ارجاع شده اعمالحیطه وظایف و مسؤولیت مزبور تنها این اطالعات را در کارشناس

 مصوب -تیدول سری و محرمانه اسناد افشای و انتشار مجازات قانون مشمول صورت این غیر در مذکور ممنوع استای آن در غیر مورد افش
 د.بو خواهد آن ربطذی هایقسمت در 21/00/0868

کتبی  عقیده خالف واقع چیزی بنویسد و یا در اظهارعقیده در امر کارشناسی بر هر گاه کارشناس رسمی با سوءنیت ضمن اظهار -37ماده

گردد و اسناد رسمی محسوب می کیفری و یا حقوقی تمام ماوقع را ذکر نکند و یا برخالف واقع چیزی ذکر کرده باشد جاعل در خود راجع به امر
های مقرر در قانون همچنین هر گاه کارشناس رسمی در چیزی که برای آزمایش در دسترس او گذاشته شده با سوءنیت تغییر بدهد به مجازات

کم دادگاه مؤثر واقع شده باشد کارشناس مذکور به اگر گزارش خالف واقع و اقدامات کارشناس رسمی در حشود و جازات اسالمی محکوم میم
 د. باشالرعایه میشده در مورد خبرگان محلی نیز الزم حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد. حکم یاد

 ت. رسمی فقط برای یک رشته کارشناسی مجاز اسور پروانه برای کارشناسان صد -38ماده

االجراء شدن این قانون وضعیت خود را با مقررات این قانون های موجود مکلفند حداکثر ظرف سه ماه از زمان الزمکلیه کانون -39ماده

 د. تطبیق دهن

 د. تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسی تصویب توسط وزیر دادگستری ماه از تاریخنامه اجرائی این قانون ظرف سهآئین -41ماده

و قانون راجع به اصالح قانون کارشناسان رسمی وزارت دادگستری مصوب  28/00/0806 قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب -41ماده

 د.شونمی ایران لغوشورای انقالب جمهوری اسالمی  0/3/0863 و الیحه قانونی استقالل کانون کارشناسان رسمی مصوب 04/2/0881
قانون فوق مشتمل بر چهل و یک ماده و سی و نه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هیجدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و 

 ت. به تأیید شورای نگهبان رسیده اس 23/0/0830یک مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ 
 

 مهدی کروبی  -رئیس مجلس شورای اسالمی

 

 


