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▪       ▪

پیشگفتار

کم به متخصصین ســـایر  کم قضایی و نیاز محا ی مطروحه در محا کثرت و تنوع دعاو نظـــر به 
کارشـــناس ضروری  رشـــته ها در راســـتای تحقق دادرســـی عادالنـــه، نیاز به کســـب عقیده ی 
کارشـــناس از قوانین و مقـــررات مربوط به حرفـــه ی خود و  گاهی هـــر  می نمایـــد. بدون شـــک آ
یات امر کارشناســـی است که این امر نیازمند وجود مجموعه ای  تســـلط کافی بر آن ها از ضرور
کارشناســـی است. بخصوص آنکه در حال حاضر قوانین  مدون از قوانین و مقررات مربوط به 
گاهی از آن ها امر طاقت فرســـایی اســـت.  منســـوخ، تخصیص خورده و مقید فراوان اســـت و آ
کارشناســـان رســـمی و مشـــاوران خانواده قوه  بر همین اســـاس تصمیم بر آن شـــد تا مرکز وکال، 
گردآوری  کارشناســـان رسمی را  قضائیه مجموعه ای به روز از قوانین و مقررات معتبر مربوط به 
نماید. امید اســـت تالش های به عمل آمده در تهیه ی این مجموعه مورد بهره برداری شایسته 
گیرد و مخاطبان ارجمند بـــا ارائه نظرات،  وکال، مشـــاوران، صاحب نظـــران و عموم مردم قـــرار 

کیفی مجموعه راهنما و یاور باشند. راهنمایی ها و پیشنهادهای خویش، ما را در ارتقای 
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کلی نظام   ▪ ▪   سیاستهای 

1 

 سیاست های کلی قضایی ابالغی 1381/7/28 مقام معظم رهبری
کلیه امـــور قضایـــی از قبیل قضـــاوت، وکالت،  13- تعییـــن ضوابط اســـالمی مناســـب بـــرای 

کارشناسی و ضابطان و نظارت مستمر و پیگیری قوه قضاییه بر حسن اجرای آن ها.





2
قوانین
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2 

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران 
 مصوب 1379/1/17 مجلس شورای اسالمی

B 187- به منظور اعمال حمایت های الزم حقوقی و تسهیل دستیابی مردم به خدمات 
قضایی و حفظ حقوق عامه، به قوه قضائیه اجازه داده می شود تا نسبت به تأیید صالحیت 
فارغ التحصیالن رشـــته حقوق جهت صدور مجوز تأســـیس مؤسسات مشـــاوره حقوقی برای 
کم دادگســـتری و ادارات و ســـازمان های  آنـــان اقـــدام نماید. حضور مشـــاوران مذکـــور در محا
دولتـــی و غیردولتـــی برای انجـــام امور وکالـــت متقاضیان مجاز خواهد بـــود. تأیید صالحیت 

کارشناسان رسمی دادگستری نیز به طریق فوق امکان پذیر است.
آیین نامه اجرایی این ماده و تعیین تعرفه کارشناسی افراد مذکور به تصویب رئیس قوه قضائیه 

خواهد رسید.


