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سخن ناشر

رشته ی حقوق با تمام شاخه ها و گرایش هایش، به منزله ی یکی 
از  فراوانی  تعداد  کشور،  دانشگاهی  رشته های  پرطرف دارترین  از 
دانشجویان علوم انسانی را به خود جلب کرده است؛ دانشجویانی که 
پس از تحصیل، وارد عرصه ی خدمت شده و در مناصب و جایگاه های 

گوناگون به ایفای وظیفه مشغول می شوند. 
و  گرفته  قرار  کار  مبنای  حقوق،  دانشکده های  در  منابعی که 
مجموعه ی  واقع،  در  دارد،  قرار  آن ها  مدار  بر  دانشجویان  تحصیل 
کتب و جزواتی هستند که طی سالیان متمادی چنان که باید تغییر 

نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه هماهنگ نکرده اند. 
مجموعه های  به  دانش پژوهان  مبرم  نیاز  که  است  درحالی  این، 
پربار و سودمند، امری انکارناپذیر است. به این ترتیب، ضرورت تدوین 
کتب غنی و ارزشمند برای رفع نیازهای علمی دانشجویان رشته ی 
حقوق و نیز رشته های متأثر از آن، باید بیش از گذشته مورد توجه 
قرار گیرد؛ کتاب هایی که روزآمدی محتوای آنها از یک سو و تناسب 
آنها با نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه و لحاظ ناشر و 

نویسنده، قرار گرفته باشد. 
مؤسسه ای  مقام  در  چتردانش،  آزاد  عالی  آموزش  مؤسسه ی 
پیشگام در امر نشر کتب آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های 
مؤثری در همراهی با دانشجویان رشته ی حقوق بردارد. این مؤسسه افتخار 
دارد که با بهره مندی از تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای 
علمی دانشجویان، به تولید آثاری همت گمارد که مهم ترین دستاورد 
آن ها، تسهیل آموزش و تسریع یادگیری پژوهندگان باشد. انتشارات چتر 
دانش امیدوار است با ارائه ی خدمات درخشان، شایستگی های خود را در 

این حوزه ی علمی بیش از پیش به منّصه ی ظهور برساند.

فرزاد دانشور
مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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قانون کانون کارشناسان رسمی 
دادگستری

مصوب 1381/01/18

مراکز  در  دادگستری  رسمی  کارشناسان  کانون های   -1  ماده 
به عنوان  »کانون  تشکیل می گردند،  قانون  این  مطابق  استان ها که 
مستقل  حقوقی  شخصیت  و  دارای  می شوند  شناخته  استان« 

غیردولتی، غیرانتفاعی و غیرسیاسی می باشند.
با وجود حداقل سی   ماده 2- کانون استان در مراکز استان ها 
نفر کارشناس رسمی مقیم تشکیل می گردد و تا وقتی که در مرکز 
استانی کانون مستقل تشکیل نگردیده است، کارشناسان رسمی آن 

استان عضو نزدیک ترین کانون به آن استان خواهند بود.
 ماده 3- شورای عالی کارشناسان متشکل از هجده نفر عضو به 
انتخاب کارشناسان کل کشور به تناسب تعداد کارشناسان عضو هر 
کارشناسان  عالی  اعضای شورای  تهران تشکیل می گردد.  در  کانون 
باید دارای شرایط موضوع ماده )15( این قانون باشند و نحوه انتخاب

آنان براساس آیین نامه این قانون خواهد بود.
 تبصره 1- مدت عضویت در شورای عالی کارشناسان چهار سال 

می باشد و انتخاب مجدد برای یک دوره دیگر بالمانع است.
 تبصره 2- منتخبین موضوع این ماده از بین خود یک نفر به عنوان 
رئیس، یک نفر نایب رئیس، یک نفر خزانه دار، یک نفر کارپرداز، دو نفر 
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منشی و  دو نفر بازرس با اکثریت آراء انتخاب می نمایند.
 شورای مذکور تا انتخاب اعضای جدید کماکان عهده دار وظایف 

مقرر می باشند.
 ماده 4- اهداف هر کانون به شرح زیر است:

 الف- ایجاد زمینه الزم برای تشکل و جذب نیروهای متخصص و 
متعهد به منظور ارائه خدمات کارشناسی و تالش در جهت تأمین و 

تعمیم  عدالت در امور مربوطه.
ب- فراهم آوردن موجبات تعالی علمی و تجربی کارشناسان عضو.

مربوط  کارهای  در  عضو  کارشناسان  امور  اداره  و  تنظیم  ج- 
به کارشناسی درحدود مقررات.

 د- نظارت مستمر بر نحوه عمل و رفتار کارشناسان عضو جهت 
حصول اطمینان از حسن جریان امور کارشناسی.

بین  فنی  و  تخصصی  اطالعات  مبادله  و  ارتباط  ایجاد  ه- 
مؤسسات  با  کارشناسان  عالی  شورای  طریق  از  عضو  کارشناسان 

مشابه در سایر کشورها با رعایت مقررات موضوعه.
 ماده 5- ارکان هر کانون به شرح زیر است:

 الف- مجمع عمومی؛
ب- هیأت مدیره؛

ج- بازرسان؛
 د- دادسرا و دادگاه انتظامی.

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

اعتبار بوده و در حال تعلیق نباشند به شرح ذیل تشکیل می شوند:
به  سال  هر  اول  ماه  سه  در  ساالنه  عادی  عمومی  مجمع   الف- 



۷ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381

دعوت هیأت مدیره تشکیل و با حضور نصف به عالوه یک کارشناسان 
رسمی عضو  کانون رسمیت خواهد یافت. درصورتی که در جلسه اول 
نصاب مزبور حاصل نشود به دعوت هیأت مدیره، جلسه تجدید و با 
تصمیمات  و  یافت  خواهد  رسمیت  یک سوم  اعضاء  حداقل  حضور 

مجمع با اکثریت آرای اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.
هیأت رئیسه ای  دارای  فوق العاده  یا  عادی  عمومی  مجمع  ب- 
مرکب از یک نفر رئیس و دو نفر منشی خواهد بود که از بین اعضای 
حاضر در  جلسه مجمع و توسط اعضای یاد شده تعیین می شوند. 
برای نظارت در اخذ رأی و قرائت آراء پنج نفر به عنوان هیأت نظارت 

از بین اعضای حاضر در مجمع توسط مجمع انتخاب خواهند شد.
تشکیل  برای  هیأت مدیره  دعوت  عدم  درصورت   -1  تبصره 
مجمع عمومی عادی در موعد مقرر، جلسه مجمع عمومی فوق العاده 
به دعوت  بازرسان هر کانون یا یک دهم کارشناسان رسمی عضو در 
دیگر  کانون های  در  کارشناسان رسمی عضو  یک پنجم  یا  و  کانون 

تشکیل خواهد شد.
 تبصره 2- نحوه تشکیل و اداره جلسات مجامع عمومی عادی و 
فوق العاده، چگونگی نظارت بر انتخابات توسط هیأت نظارت، شیوه 
برگزاری  انتخابات اعضای هیأت مدیره و بازرسان و دادستان انتظامی 

در آیین نامه اجرایی این قانون مشخص خواهد شد.
قرار  به  کارشناسان  عالی  اختیارات شورای  و  وظایف   ماده 7- 

زیر است:
در  کارشناسی  خدمات  سطح  ارتقاء  برای  الزم  اقدامات   الف- 
سراسر کشور از طریق سیاست گذاری، برگزاری دوره های آموزشی، 
بازآموزی، گردهمایی، هم اندیشی و همچنین برگزاری آزمون سالیانه 
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و  رشته ها  به  مربوط  مقررات  تدوین  و  کشور  مناطق  نیاز  براساس 
گروه های مختلف کارشناسی.

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

انتقال کارشناسان رسمی برابر مقررات این قانون.
وظایف  شرح  و  تشکیل  به  مربوط  نظامنامه های  تدوین  ج- 

کمیسیون های مشورتی علمی و فنی و سایر کمیسیون های خاص.
 د- تعیین تعرفه عضویت و پیشنهاد حق الزحمه کارشناسی جهت 

ارائه به مراجع ذی ربط.
محدوده  در  کانون ها  پیشنهادات  رد  یا  تصویب  و  بررسی  ه- 

ضوابط و مقررات.
 و- تدوین و تصویب نظامنامه های مالی، معامالتی و استخدامی 

کانون ها.
 ز- تدوین و بازنگری در ضوابط و روش های کارشناسی و اظهار 

نظر درخصوص استعالمات و ارائه رویه واحد در امور کارشناسان.
حوزه های  در  کانون ها  انتخابات  انجام  حسن  بر  نظارت  ح- 

انتخابات استانی با رعایت مقررات مربوطه.
اعالم  و  کانون  هر  ارکان  توسط  مقررات  اجرای  بر  نظارت  ط- 

تخلفات آنان به مراجع ذی ربط.
ی- تعیین نماینده جهت شرکت در مجامع بین المللی و مجامع 

داخلی از قبیل قانون گذاری، اجرایی و قضائی.
ک- صدور احکام انتصاب اعضای هیأت مدیره، رؤسا و دادستان های 

انتظامی هر کانون.
ل- انجام سایر وظایف مقرر در قوانین و مقررات.
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