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Abstract 
Development in all fields of science and 
technology has caused that in most of problems, 
judge without referring to the professional 
people could not be able to realized different 
dimensions of one subject. With regards to this 
issue, we should consider that it is possible that 
the experts may make a mistake which on this 
condition, regulation and custom would be 
violated and on the other hand, this condition 
could cause that one of the parties incur a loss. 
Person who has incurred a loss for request of 
compensation, should prove fault as the civil 
responsibility. While as the criterion of the 
expert’s fault is violation from one normal 
behavior for a professional person in that field so 
because of this, the incurred person may could 
not be able to prove a professional fault and he 
would face with a challenge. Studied in 
judgement procedure shows that in addition of 
lots of verdicts based on expert’s fault from 
disciplinary courts, claims of civil liability 
against them are less and its reasons refer to the 
lack of awareness about presenting these claims 
and hopeless from any desired results and 
hardness. So supporting from the incurred 
person is needed in order to facilitating proving 
and solve the problems of the incurred person 
and reaching to his/her rights. With regards to 
this aim, some possibility should be provided till 
the incurred person could use from the verdict 
based on the expert’s fault via disciplinary court 
till he would be free from proving fault in the 
legal court. 
Keywords: Civil Responsibility, Official 
Experts, Iran, France, Disciplinary Court.  

  چکیده
ها موجب شده است که در  تحول و پیشرفت علوم و فنون در تمام زمینه

دادرس بدون رجوع به اشخاص متخصص ، شمار روزافزونی از اختالفات
 ماید و ناچار شودهاي موضوعی اختالف را درك ن کامل جنبهطور بهنتواند 

ممکن ، کارشناس منتخب، در این راستا. بیآرایدها  آن آراء خود را با نظر
تقصیري مرتکب شود که ناقض قوانین و عرف  است در اظهارنظر خود

 الزمه. یکی از اصحاب دعوا متضرر گردد، آن حرفه باشد و در پی آن
، تدیده اثبات تقصیر کارشناس اس مطالبه خسارت از سوي زیان

اي  تجاوز از رفتار یک شخص حرفه، معیار تقصیر کارشناسان که درحالی
دیده ممکن است در  متعارف در همان رشته است و به همین جهت زیان

با روش پژوهش حاضر . اي با مشکل مواجه شود اثبات تقصیر حرفه
آراء فراوان مبنی بر تخلف  رغم بهدهد که  نشان می، توصیفی ـ تحلیلی

دعاوي مطرح ، که از سوي مراجع انتظامی صادر شده است کارشناسان
بسیار اندك است که علت آن را در ها  آن مسئولیت مدنی علیه شده

اي و ناامیدي از به نتیجه رسیدن این  دشواري اثبات تقصیر شخص حرفه
لذا براي سهولت در اثبات تقصیر مذکور و . توان یافت می، دعاوي
ضرورت ، دیده براي احقاق حق خویش مسیر حرکت زیانکردن  هموار

بایست  می، در راستاي این هدف. شود حمایت از متضرر احساس می
از آراء صادر شده از دادگاه انتظامی مبنی بر  دیدگان امکان استفاده زیان

تخلف کارشناسان فراهم شود تا از اثبات تقصیر در دادگاه حقوقی معاف 
قوانینی شدن  مقرر، از متضرر همچنین به منظور حمایت مضاعف. گردند

موجب تضمین جبران خسارت ، اي کارشناسان مبنی بر بیمه مسئولیت حرفه
  .وارده به زیاندیده خواهد شد

، فرانسه، ایران، کارشناسان رسمی، مسئولیت مدنی: واژگان کلیدي
  . دادگاه انتظامی
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  :ارجاع
و فرانسه با  یراندر حقوق ا يدادگستر یکارشناس رسم یمدن یتمسئول)، 1401؛ (محمد، پور مهدي؛ سپیده، راضی؛ حسن، بادینی
 . 10شماره ، تمدن حقوقی، ییقضا یهبر رو تأکید
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  مقدمه
هاي  هاي شغلی و گسترش دامنه محدوده آن از رشته اهمیت یافتن تخصص، عصر کنونیهاي  یژگیاز و

دیگر اصطالح متخصص فقط به ، در عصر حاضر که طوري ؛ بههاست پزشکی و فنی به سایر حرفه
 وانعن بهوغیره مشاورین مالی ، بلکه کارشناسان، شود دارندگان حرفه پزشکی و مهندسی اطالق نمی

شدن  پیچیده و تخصصی همچنین. نمایند نقش مهمی در زندگی مردم ایفاء می، دارندگان مشاغل تخصصی
دادرس رأي خود را با نظر اشخاصی بیآراید که داراي ، موجب شده است که در غالب موارد، امور

شته شده تر از گذ بسیار پررنگ، نقش کارشناسانسو  یک از، لذا. علم یا فن خاصی هستند تخصص در
موجب لزوم شناخت مسئولیت  ها، آن مشاهده کثرت موارد ارتکاب تقصیر از ناحیه، دیگر ازسوياست و 

  .شده است، باشد ین هدف این نوع مسئولیت میتر مهممدنی این صنف و به تبع آن جبران خسارت که 
اسان و پیروزي شمار دعاوي مسئولیت مدنی علیه کارشن، هاي انجام شده در رویه قضایی با بررسی

یا نشان از عدم ارتکاب تخلف از سوي ، بسیار اندك است که این مسئله، دیدگان در این دعاوي زیان
زیاد صادر نسبتاً با توجه به تحقیق میدانی صورت گرفته و مشاهده آراء ، کارشناسان دارد که این احتمال

و یا حاکی از عدم اطالع از امکان طرح منتفی است ، مبنی بر تخلف کارشناسان، شده از دادگاه انتظامی
اي از سوي  اشخاص حرفه عنوان بهاین دعاوي و همچنین دشواري بار اثبات تقصیر کارشناسان 

که است  ،دیدگانی است که اشخاص عادي بوده و از ضوابط فنی و عرف آن حرفه اطالعی ندارند زیان
طبق . دیدگان مورد توجه قرار گیرد زیانحقوق ، نماید لذا ضرورت ایجاب می. این احتمال قوي است
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در زمینه مسئولیت مدنی ، هاي علمی معتبر کتب و مقاالت از پایگاهگرفته در  صورتهاي وجو جست
پژوهشی صورت  ها، آن کار به منظور حل مشکل اثبات تقصیر کارشناسان در رویه قضایی و ارائه راه

تا ، انجام شدهدیدگان  میدانی به منظور حمایت از زیان اي و پژوهش حاضر با ابزار کتابخانه. نگرفته است
در این پژوهش تالش . دشواري اثبات تقصیر کارشناسان موجب نشود تا از احقاق حق خویش بازمانند

شده است با تشریح افعالی که مسئولیت مدنی کارشناسان را در پی دارد و همچنین چگونگی اقامه دعوي 
با این موارد شدن  موجبات آگاهی افراد فراهم شود تا در صورت مواجه، و روند رسیدگی در این دعاوي

  .آگاهی الزم را از حقوق خویش داشته باشند

  کارشناسبودن  مفهوم کارشناسی و بررسی قابلیت شخص حقوقی - 1
اشخاص صرفاً اینکه  بحث در خصوصقابل  مسئله، مفهوم کارشناسیشدن  در این مبحث ضمن روشن

اشخاص حقوقی نیز قادر به انجام کارشناسی اینکه  کارشناس تعیین شوند یا عنوان بهند توان حقیقی می
  .گیرد مورد بررسی قرار می، هستند

  مفهوم کارشناسی - 1- 1
کارشناسی در ). 796، ق1421، جی قلعه( »هاي دقیق آن است علم به حقیقت شیء و جنبه«کارشناسی 

شخص  به عهده، یا تمهید مقدمات آن تمییز حقمنظور  تحقیقی است که دادگاه به«، اصطالح حقوقی
که در دسترس دادگاه  اي حرفه و فنیخواهد که اطالعات  نهد و از او می صالحیتداري به نام کارشناس می

، کاتوزیان( »در اختیار دادرس قرار دهد یا اعتقاد و استنباط خود را از قراین فنی و علمی بیان کند، نیست
صفت به کار رفته که به معناي شخصی است با تجربه  عنوان بهاین اصطالح حقوق فرانسه در ). 317، 1382

 صالحیت و مهارت در یک زمینه خاص را کسب کرده و در آن زمینه متخصص شده است، که با تمرین
)476, 1850, l’Ancien(متخصص شخصی است داراي مهارت خاص که آن را از تجربیات خود ؛ بنابراین 

فاشی باالتر از کبگذارید «: گفته است 1»پلینی«که  طور همانمتخصصان خود را دارد و ، اي هر حرفه. گیرد می
متخصص کسی است که همه چیز را در مورد  شود که برداشت می، از این مفهوم» .ندکفش قضاوت نک

بر که  قیعملی است تحقی، توان گفت در تعریف کارشناسی می بنابراین 2.داند تخصص و مهارت خود می
                                                      

1- Peliny 
2- LEMARIE G. Aspect philosophique de l’expertise, colloque déontologie et responsabilité de 
l’expert de Justice du 13 avril 2012 [en ligne]. Disponible sur 
<http: //download2. cerimes. fr/canalu/documents/cutms/reims. 2012. le. statut. de. la. ex er 
t. de. justice_8500/livret_colloque2012. pdf> (Consulté le 12 juillet 2017) 
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  .آید به عمل می، یجهت تشخیص و تبیین موضوعی تخصص، حسب تقاضاي دادگاه یا اشخاص از کارشناس

  کارشناسبودن  بررسی قابلیت شخص حقوقی - 1- 2
ار علم حقوق یدر اخت، قتیدن به حقیرس يرا برا یعیوس يارهاکانات و راهکام، يدانش بشر يها پیشرفت

اند تا به  به وجود آمده یدر قالب اشخاص حقوق یها و مؤسسات سازمان. و دستگاه قضاء قرار داده است
و  یقانون کیعبارتند از پزش، ن اشخاصین ایتر متداول. ندیمعاونت نما، براي نیل به حقیقت يدادگستر
  .ت دارندینقش مهمی در احراز واقعهریک  هکت یص هویاداره تشخ

امر کارشناسی ارجاع شده اینکه  از جمله، داردارجاع کارشناسی به اشخاص حقوقی فوایدي را دربر
که توسط اداره وغیره اثر انگشت ، امضاء، گیرد مانند تطبیق خط تر انجام می تخصصی، به اشخاص حقوقی

همچنین امکان تخلفاتی مانند تبانی یا توافق بر اخذ وجه بیشتر براي . گیرد تشخیص هویت انجام می
، امکان توافق و تبانی با شخص حقیقیچراکه ، دهد ی کمتر رخ میبا شخص حقوق، اظهارنظر خالف واقع

تر و بیشتري نسبت به  نظارت دقیق، عالوه بر موارد گفته شده. تر از تبانی با یک مجموعه است بسیار سهل
به همین دالیل است که . دهند وجود دارد اشخاصی که در آن و به نام آن امر کارشناسی را انجام می

 Européenne Commission( حقوق فرانسه مورد قبول واقع شده است کارشناس دردن بو شخص حقوقی

276, 2012, pour Efficacité de la justice.(  
کارشناس را با این  عنوان بهدر حقوق ایران بعضی انتخاب شخص حقوقی ، وجود موارد فوق رغم به

، کارشناسی رسمی باشد و اشخاص حقوقی وانهدانند که کارشناس باید از میان دارندگان پر مانع مواجه می
برخی نیز این طور استدالل ). 316، 1391، شمس( پروانه را دارا باشندگرفتن  توانند شرایط قانونی نمی
توان آن را  یلذا نم. است يمسئله وجدان فرد، مهم بوده العاده آنچه فوق، یارشناسکاند که در مورد  کرده

، دارند هچنین بیان می). 96، 1390، درخشانی( ندارد يه وجدان فردکسپرد  يا به سازمان و مؤسسه
فردي که در آن مجموعه ، واگذار شود، کارشناسی قائم به شخص بوده و اگر به شخص حقوقی

به  راحتی بهدر طول کارشناسی آن را ، شود و ممکن است مشخص نمی، دهد کارشناسی را انجام می
گیرند که کارشناسی  لذا با بیان این دالیل در آخر نتیجه می. ی نداردشخصی واگذار کند که اطالعات کاف

  .باید به شخص حقیقی واگذار کردصرفاً را 
این مسئله که اشخاص حقوقی از وجدان و ، اوالً: توان پاسخ داد را این طور می، ایراداتی که بیان شد

 با توجه به، سپردها  آن رشناسی را بهتوان عملیات کا در نتیجه نمی، خصوصیات اخالقی برخوردار نیستند
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مضافاً هر مؤسسه و سازمانی . غیرقابل دفاع است، کنند میاشخاص حقیقی اداره ، شخص حقوقی را نیزاینکه 
سعی دارد افراد آگاه و متخصص در امور فنی و متخلق به اخالق ، نماید که مبادرت به امر کارشناسی می

 گونه هیچ، واگذاري به غیر نیستقابل  کارشناسی قائم به شخص بوده وه اینک ثانیاً. حسنه را استخدام کند
قانون آیین دادرسی مدنی  233که در ماده  طور همان، منافاتی با ارجاع کارشناسی به شخص حقوقی ندارد

به ، انجام گیرد» شخصاً«باید ، فرانسه مقرر داشته است که امرکارشناسی در مورد ارجاع به شخص حقوقی نیز
نام شخص یا اشخاص حقیقی را که در ، با قبول دادرس، نماینده قانونی آن مجموعه باید که ین صورتا

تا افراد معین شده شخصاً مورد ارجاع  3معین کند، گیرند شخص حقوقی اجراي کارشناسی را بر عهده می
 ص حقوقی ارجاعتواند به شخ می، که قائم به شخص است حال درعینلذا کارشناسی . شده را انجام دهند

ه یلکفاء یو است یف را به اشخاص حقوقیالکه تیلکارجاع ، 1311قانون تجارت مصوب  4»588«ثالثاً ماده . شود
  .ن و مجاز شمرده استکمم، منافات نداشته باشد، ن اشخاصیعت ایه با طبکتا آن جا ، له آنیحقوق را به وس
ندارد و به همین دلیل است که  یل منطقیدال، رسد که ایرادات بیان شده به نظر می، در نتیجه

از . رده استکدر امور مربوطه  یارشناسکو موظف به انجام  مأموررا  يمتعدد يها سازمان، گذار قانون
ن سازمان یا، 1383مصوب  یاسالم يجمهور کیقانون سازمان نظام پزش 3از ماده  5»ز«جمله طبق بند 

 6»26«ا در ماده ی دیگرد یمرجع رسم عنوان به کیپزش میدر مورد جرا یارشناسکموظف به اظهارنظر 
 يه داراک یرا به اطاق بازرگان یارشناسکامر ، 1333مصوب  یبازرگان يها اطاق تأسیس یحه قانونیال

بودن  این مواد داللت بر این دارد که شخص حقوقی. است واگذار نموده است یت حقوقیشخص
در مواردي که شخص حقوقی را ، ه این اختیار را داشته باشدکارشناس در حقوق ما بیگانه نیست و دادگا

  .امر را به آن واگذار کند، تر بر انجام امر کارشناسی بداند صالح
  

                                                      
3- Article 233: … une personne morale, son représentant légal soumet à l’agrément du juge le nom de la 
ou des personne physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom l’exécution de la mesure. 

تواند داراي کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون براي افراد قائل است مگر حقوق و  : شخص حقوقی می588ماده  -4
 نبوت و امثال ذالک. -وظائفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است داراي آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت

اظهارنظر کارشناسی در مـورد جـرائم    -باشد: ز : وظایف و اختیارات سازمان با توجه به اهداف فوق به شرح زیر می3ماده  -5
  ها و دادسراها.  عنوان مرجع رسمی به دادگاه پزشکی به

  واقع شوند.   توانند در امور بازرگانی داور و یا کارشناس هاي بازرگانی می : اتاق26ماده  -6
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  بررسی ارکان تحقق مسئولیت مدنی کارشناس - 2
اي کارشناسان و سپس  ابتدا مفهوم تقصیر حرفه، به منظور احراز ارکان تحقق مسئولیت مدنی کارشناس

  .شود این تقصیر در رویه قضایی بررسی میمصادیق 

  اي کارشناس بررسی تقصیر حرفه - 2- 1
دانند که مصادیق آن بر حسب عرف و  ان غالباً تقصیر را یک مفهوم اخالقی و اجتماعی میدان حقوق

و با الهام از مواد قانون مدنی تقصیر را چنین تعریف ) 198، 1388، کاتوزیان( عادت متفاوت است
، که طبق مقررات کشور) تفریط( یا عدم انجام کاري) تعدي( تقصیر عبارت است از انجام کار :اند کرده

، طاهري( و) 553، 1351، صفایی( شخص باید از آن بپرهیزد یا بدان مبادرت ورزد، عرف یا قرارداد
؛ شودمحقق ، نیه در هنگام انجام حرفه معکاست  ییخطا، اي لیکن مقصود از تقصیر حرفه). 360، 1375

مشاور در ، مکدادرس در صدور ح يخطا، ل در دفاعکیو يخطا، یارشناسکن یارشناس حک يمانند خطا
جامعه از یک فرد متخصص  ازآنجاکه، ضابطه تشخیص این تقصیر). 76، 1390، کاتوزیان(کردن  راهنمایی

، انسان متعارف نیست رفتار، انتظار دقت و مراقبت بیشتري نسبت به افراد معمولی دارد، در یک حرفه معین
با رفتار یک شخص ها  آن باید رفتار، اي دارند دانش و تخصص ویژه، بلکه چون صاحبان شغل و حرفه

  ).159، 1392، صفایی و رحیمی( مقایسه شودمتعارف متخصص در همان حرفه و شغل 
بر آن از عرف حاکم کردن  نقض و تخطی، اي معیار تشخیص تقصیر افراد حرفه، در حقوق فرانسه

  ).Richiaradi ,2011 ,13( حرفه است
کسی است که از مهارت و توانایی مخصوصی در انجام کار خود ، اي منظور از شخص حرفه

. برخوردار است و نیاز به دانش و تعلیمات ویژه پیشرفته دارد که امکان دستیابی همگان به آن دشوار است
بیشتر جنبه ذهنی و فکري دارد ، دارد مصروف میاي در انجام کار  همچنین مهارتی که یک شخص حرفه

اي  کارشناسان یک شخص حرفه ازآنجاکهحال  ).Campion and Dimmer ,1994 ,1-2( تا جسمی
اصول «که از است  اي متعارف رفتار یک شخص حرفه ها، آن معیار تشخیص تقصیر، شوند محسوب می

  .دآن شغل تجاوز ننمای» عرف«و » فنی ثابت و نظامات اصلی

  اي کارشناس مصادیق تقصیر حرفه - 2- 2
ف متعدد و یالکت، و تخصصی دارد یاز به اظهارنظر فنیه نک يدر امور یار قاضیهم عنوان بهارشناس ک
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ف مربوط و نقض قوانین و مقررات کارشناسی یف و وظایالکت تیعدم رعا. را باید انجام دهد یمتنوع
ت یز مسئولیو ن يفرکی، یفی از جمله مجازات انتظامن است تبعات مختلکشود که مم تقصیر محسوب می

شوند در  تخلفاتی که کارشناسان در امر کارشناسی مرتکب می، در حقوق ایران. به همراه داشته باشد یمدن
 قانون 8»267«ماده ، 1381قانون کارشناسان رسمی دادگستري مصوب  7»26«مانند ماده ، قوانین گوناگونی

 10»588«و ماده  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  9»167«ماده ، 1379 مدنی مصوب دادرسی آیین
  .بیان شده است 1375مصوب ) یراتتعز ( یکتاب پنجم قانون مجازات اسالم

مسئولیت ، توجهی کند بی کارشناس به تعهدات و وظایف خود که درصورتی، در حقوق فرانسه

                                                      
عدم حضـور در مراجـع صـالحه در وقـت      -1تخلفات:  -ت: الفاس ذیل قرار به هاي انتظامی مجازات و : تخلفات26ماده  -٧

انگـاري در اظهـارنظر،    مسامحه و سـهل  -3ها بعداً ثابت شود.  بودن آن توسل به معاذیري که خالف -2مقرر بدون عذرموجه. 
تسلیـم اسناد و مدارك به اشخاصـی کـه قانونـاً حـق دریافـت       -4حیتدار باشد یا نباشد. هرچند مؤثر در تصمیمات مراجع صال
-6سوءرفتار و اعمال خـالف شـئونات شـغلی.     -5ها به اشخاصی که حق دریافت دارند.  آن را ندارند و یا امتناع از تسلیم آن

انجـام   -8نظر بـا وجـود جهـات ردقـانونی.     انجـام کارشناسـی و اظهـار    -7نقض قوانین و مقررات در اظهـارنظر کارشناسـی.    
انجـام کارشناسـی و اظهـارنظر بـرخالف واقـع       -9کارشناسی و اظهارنظر در اموري که خارج از صالحیت کارشناس اسـت.  

-12. افشاء اسرار و اسناد محرمانـه  -11اي که اعتبار آن منقضی شده باشد.  انجام کارشناسی و اظهارنظر با پروانه -10وتبانی. 
انجـام   -13ذ وجه یا مال یا قبول خدمت مازاد بر تعرفه دستمزد و هزینه مقرر در قوانین یا دسـتورات مراجـع صـالحیتدار.    اخ 

 -) این قانون. ب15کارشناسی و اظهارنظر در زمان تعلیق، محرومیت از حقوق اجتماعی و یا اثبات فقد شرایط موضوع ماده (
کـردن اختیـارات فنـی کارشـناس      محـدود  -2درج در پرونـده کارشـناس در کـانون.    توبیخ با  -1به ترتیب درجه: ها  مجازات

محرومیـت از اشـتغال    -4مدت سه سال.  کردن اختیارات فنی کارشناس رسمی براي محدود -3مدت یک سال.  رسمی براي
-6. مـاه تـا سـه سـال    محرومیت از اشتغال به امر کارشناسی رسمی ازیـک   -5. سه ماه تا یک سال به امر کارشناسی رسمی از

  محرومیت دائم از اشتغال به امر کارشناسی رسمی.   
که تخلف کارشناس سبب اصـلی   : هرگاه یکی از اصحاب دعوا از تخلف کارشناس متضرر شده باشد درصورتی267ماده  -8

  النفع قابل مطالبه نیست.   تواند از کارشناس مطالبه ضرر نماید. ضرر و زیان ناشی از عدم در ایجاد خسارات به متضرر باشد می
توانـد مطـابق قـوانین و مقـررات مربـوط از       هرگاه یکی از طرفین دعوي از تخلف کارشناس متضرر گردد، مـی : 167ماده  -9

  کارشناس مطالبه جبران خسارت کند.  
ین، وسـط طـرف  ت یـا شـده باشـد    ینکـه توسـط دادگـاه معـ     یـن و کارشناسان اعم از ا یزاناز داوران و مم: هریک 588ماده  -10

 یـا بـه حـبس از شـش مـاه تـا دو سـال        یدنما یماتخاذ تصم یااظهارنظر  یناز طرف یکینفع  مال به یاچنانچه در مقابل اخذ وجه 
به نفـع دولـت ضـبط خواهـد      يعنوان مجازات مود است به و آنچه گرفته حکومم یالر یلیوناز سه تا دوازده م يمجازات نقد

 شد.  
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عواقب ناشی از خطاي کارشناس عبارت . مدنی استدادرسی  آیینکارشناس مشمول قانون مدنی و قانون 
اعتباري  بی اعالم، احتمالی از لیست کارشناسانکردن  خارج، احتمال جایگزینی وي توسط قاضی: است

هاي انضباطی ارائه شده توسط قانون  مجازات، وي توسط قاضی الزحمه حقگزارش تخصصی و کاهش 
یت کیفري کارشناس در صورت نقض رازداري میالدي است و همچنین مسئول 2004مصوب ژوئیه 

ارائه گزارش دروغ یا حتی جرم فساد مشمول قانون مجازات فرانسه )، افشاي اطالعات حرفه اي( اي حرفه
  ).Doll ,1966 ,47( خواهد شد

از میان تخلفاتی که ، باشد بررسی مسئولیت مدنی کارشناسان می، هدف از این پژوهش ازآنجاکه
بیشتر ، ارتکاب آن افعالکه  مصادیقی از تخلفاتی بیان خواهد شد، ان مرتکب شوندممکن است کارشناس
  .با خسارت همراه است

  11اظهارنظر خالف واقع و تبانی - 2- 2- 1

سازشی است که کارشناس با یکی از طرفین در جهت تهیه گزارش خالف واقع انجام ، منظور از تبانی
 12»37«به موجب ماده ، شود تخلف انتظامی محسوب میاینکه  قطع نظر از، واقع برخالفاظهارنظر . دهد می

آراء متعددي بر محکومیت . انگاري شده است جرم 1381 مصوب دادگستري رسمی کارشناسان قانون
صادر شده است که  14و هم انتظامی 13هاي حقوقی هم از دادگاه، کارشناسان به دلیل اظهارنظر خالف واقع

  .شود یاکتفاء مها  آن به شرح یکی از

                                                      
 -انتظامی به قرار ذیل است: الفهاي  مجازات و : تخلفات1381 مصوب دادگستري رسمی سانکارشنا قانون 26ماده  -11

 .و تبانی واقع برخالف اظهارنظر و کارشناسی انجام -9تخلفات: 

عقیده در امر کارشناسی برخالف واقع چیـزي بنویسـد و یـا در     هر گاه کارشناس رسمی با سوءنیت ضمن اظهار: 37ماده  -12
تبی خود راجع به امر کیفري و یا حقوقی تمام ماوقع را ذکر نکند و یا برخالف واقع چیـزي ذکـر کـرده باشـد     عقیده ک اظهار

شود و همچنین هر گـاه کارشـناس رسـمی در چیـزي کـه بـراي آزمـایش در دسـترس او          اسناد رسمی محسوب می جاعل در
شـود و اگـر گـزارش خـالف      ات اسالمی محکوم مـی مقرر در قانون مجازهاي  گذاشته شده با سوءنیت تغییر بدهد به مجازات

واقع و اقدامات کـارشنـاس رسمی در حـکم دادگاه مؤثر واقع شده باشد کارشناس مذکور به حـداکثر مجـازات تعیـین شـده     
  الرعایه است.   محکوم خواهد شد. حکم یاد شده در مورد خبرگان محلی نیز الزم

شـعبه   31/02/1390مـورخ   9009972160600165، با شـماره دادنامـه   900814رونده شماره آراء صادره در این رابطه، عبارتند از پ -13
 دیوان عالی کشور.   45صادره از شعبه  25/19/92، با شماره دادنامه 25/910508/92دادگاه عمومی حقوقی تهران؛ پرونده شماره  41

 ظامی کارشناسان تهران.  صادره از دادگاه انت 23با شماره دادنامه  3/18/ت93پرونده شماره  -14
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در خصوص تنظیم گزارش  30/10/1392مورخ  72با شماره دادنامه  55ب/. /د92کالسه  در پرونده
به این صورت مبادرت به ، شعبه اول دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستري، خالف واقع

اداري و ، صدور رأي نموده است که کارشناسان بدون ارزشگذاري هر متر مربع یا تفکیک بناي تجاري
به ، شود میگذاري  و آنالیز و تعیین عواملی که موجب قیمتها  آن هر متر مربع ازگذاري  مسکونی و قیمت

موضوع کارشناسی را پانصد و ، هاي ساختمانی یکباره و بدون ذکر عوامل مذکور عرصه و اعیان پروژه
هاي کارشناسی قبلی  ی که توسط هیئتاند که بهاي اعالم شده با بهای نمودهگذاري  سی میلیارد ریال قیمت

انتساب تخلفات تنظیم گزارش . دویست تا چهارصد میلیارد ریال تفاوت دارد، و بعدي اعالم شده است
لذا به استناد بندهاي ششم و نهم ، خالف واقع و نقض قوانین و مقررات کارشناسی به نامبردگان محرز بوده

از کارشناسان مذکور به سه سال محرومیت از هریک  قانون کارشناسان رسمی دادگستري 26ماده 
وقتی اثبات شود که کارشناس تالش کرده در حقوق فرانسه . کارشناسی رسمی دادگستري محکوم شدند

یا با 15ها یا نتایج در گزارش کارشناسی خود براي مثال با جعل داده، است که نظر قاضی را تحریف کند
 17قانون مجازات 14- 434و  13- 434مواد  16.و را مسئول دانستتوان ا می ارزیابی ضعیف یک ملک نیز
کند  ها یا نتایج کارشناسی را جعل می داده، هاي کتبی یا ارائه شفاهی خود براي کارشناسی که در گزارش

پنج سال زندان و بسته به شرایط هفتادوپنج هزار یورو جریمه نقدي یا هفت سال حبس و هاي  مجازات
  .مه نقدي در نظر گرفته استیکصد هزار یورو جری

  انگاري در اظهارنظر کارشناسی مسامحه و سهل - 2- 2- 2

دقت و توجه الزم را نکند و وظیفه خویش را نادرست و مبهم ، هنگامی که کارشناس در کار خویش
بسیار مبتالبه بوده و آراي متعددي در حقوق ، این تخلف 18.ي شده استانگار سهلمرتکب ، انجام دهد

                                                      
15- Les articles 434-13 et 434-14 du Code pénal sanctionnent le fait pour un Expert de falsifier 
dans ses rapports écrits ou ses exposés oraux, les données ou les résultats de l’expertise, par des 
peines de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende ou de 7 ans d’emprisonnement et 
de 100 000 euros d’amende en fonction des situations.  
16- Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 8 juillet 1998, 96-22. 299, Publication: Bulletin 1998 
II N° 240 p. 143. https://www.legifrance. gouv. fr/juri/id/JURITEXT000007037793/ 
17- Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 
2000 en vigueur le 1er janvier 2002 

 -انتظامی بـه قـرار ذیـل اسـت: الـف     هاي  مجازات و : تخلفات1381 مصوب دادگستري رسمی کارشناسان قانون 26ماده  -18
 .  نباشد یا باشد صالحیتدار مراجع تصمیمات در مؤثر اظهارنظر، هرچند در انگاري سهل و مسامحه  -3تخلفات: 
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  .شود اشاره میها  آن که به دو نمونه از 19ر این زمینه صادر شده استایران د
دقتی در اظهارنظر  بی ي در رسیدگی وانگار سهلتخلف «با عنوان  81ب/. /د93کالسه  در پرونده

کارشناسی با تعیین اجرت المثل ماشین آالت نساجی بدون بازدید و بررسی کیفیت کارکرد ماشین 
این طور مبادرت به ، انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستري استان تهران شعبه اول دادگاه، »آالت

صدور رأي نموده است که اقرار صریح کارشناس به عدم مراجعه به کارخانه محل استقرار ماشین آالت و 
رد اجرت المثل را معادل بهاي اولیه مورد توافق طرفین در مواینکه  بررسی تولید یا عدم تولید و اقرار به

ماشین آالت مورد نظر و با سود سالیانه بیست و پنج درصد تعیین نموده و توجهی به ماشین آالت و 
لذا انتساب تخلفات مذکور را محرز تشخیص داده و به استناد ، کارکرد یا عدم کارکرد آن نداشته است

نامبرده را جمعاً  ،د. ر. ك. ك. ق 26بندهاي سوم و نهم قسمت الف و بندهاي یک و پنج قسمت ب ماده 
  .به یک سال محرومیت از کارشناسی محکوم نموده است

ي کارشناسان انگار سهلمسامحه و «در رابطه با  40با شماره دادنامه  30ب/. /د94همچنین در پرونده کالسه
شعبه دوم دادگاه ، »1392و  1379امالك سنوات گذاري  در اظهارنظر کارشناسی راجع به ارزیابی و قیمت

وقوع تخلف انتظامی را محرز ، با بررسی اوراق پرونده، ظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستري استان تهرانانت
گذاري  شاکی انتظامی و توجیه علت تفاوت فاحش قیمتنبودن  نفع ذيو مسلم دانسته و دفاع کارشناسان مبنی بر 

را موجه ، پالكبودن  مربوط به تجاريآن و نیز عدم اطالع و دسترسی به مدارك بودن  ملک به لحاظ مشاعی
ملک بودن  لیکن مشاعیاست  گذاري ملک مؤثر در قیمتبودن  هرچند مشاعی«با این استدالل که ، ندانسته
قبول و منطقی براي این تفاوت محسوب قابل  باشد و توجیه موجب تفاوت فاحش قیمت اعالمی نمی، مذکور
باشد زیرا  ه وضعیت کاربري امالك مورد کارشناسی نیز موجه نمیعدم اطالع و دسترسی ب عالوه به، گردد نمی

مطالبه و عنداللزوم از مراجع قانونی ، را از مالکگذاري  کارشناس مکلف است مدارك مربوط و مؤثر در قیمت
ون قان 26ي او محرز است و با انطباق تخلف انتظامی با بند سوم از قسمت الف ماده انگار سهللذا ، استعالم نماید

حکم بر محکومیت کارشناسان به ، کارشناسان رسمی دادگستري و به استناد تبصره یک همان ماده قانونی
  ».نماید هاي مسکونی به مدت یک سال صادر و اعالم می محدودیت ارزیابی واحدها و ساختمان

                                                      
ــماره    -19 ــده ش ــه: پرون ــن زمین ــماره دادن 82/د. ب/93آراء صــادره در ای ــا ش ــه ب ــورخ  5ام ــه  05/02/1394م ــده کالس ؛ پرون
و  27/07/1383مـورخ   25بـا شـماره دادنامـه     19/ت/82؛ پرونده کالسه 02/06/1394مورخ  31با شماره دادنامه  19ت/2//94

  .  07/09/1394مورخ  51با شماره دادنامه  56/د. ب/94پرونده کالسه 
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؛ از جمله دان در رویه قضایی شناسایی شدهي انگار سهلدر حقوق فرانسه نیز مصادیقی براي مسامحه و 
 تأخیریادآوري ارائه نکرده است حتی اگر  رغم بهکارشناسی که گزارش خود را در مدت زمان تعیین شده 

عدم تحقیقات عمیق در ارائه نظر کارشناسی کارشناسی که به جهت ؛ 20خود را با کار زیاد توضیح دهد
 اس دادگستري به دلیل خطايکارشن، همچنین در یک پرونده 21. دهد فنی نامناسب می حل راهتوصیه یک 

ناتوانی که  پیش از ارائه آن، در تهیه پیش نویس و وقت نگذاشتن براي خواندن مجدد گزارش) نگارشی(
توجه غرامت پرداخت قابل  باعث افزایش، سی درصد نوشته بود، دائمی قربانی را به جاي سه درصدیی جز

  22. را در پی داشت گر شد و به همین جهت مسئولیت کارشناس شده توسط بیمه
جبران است که واقعی و مسلم باشد تا بتوان آن را براي جبران در قابل  البته شایان توجه است خساراتی

شخص متضرر ، تواند برابر با نفعی باشد که در صورت احتمال وقوع آن نمی، نظر گرفت و این ترمیم
  23. جبران نیستقابل  زیرا خسارت احتمالی توانست به دست آورد می

  افشاء اسرار - 2- 2- 3

ت یه قانوناً و شرعاً صالحک يا اموریا اشخاص از امر یمطلع نمودن شخص ، منظور از افشاء نمودن
در اصطالح حقوقی ، اَسرار جمع مکسر سرّ به معناي راز است 24. را ندارندها  آن از یو آگاه یدسترس

                                                      
20- Cour d'appel. Bourges, 11 févr. 2010. http: //www.ca- bourges. justice. fr/index. 
php?rubrique=151&ssrubrique=10324&article=1912 
21- Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 20 juillet 1993, 92-11. 209, Publié au bulletin 1993 II 
N° 272 p. 149. https://www.legifrance. gouv. fr/juri/id/JURITEXT000007031525 
22- Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 8 octobre 1986, n° 85-14. 201, Publié au bulletin 
1986 II N° 146 p. 99. https://www.legifrance. gouv. fr/juri/id/JURITEXT000007017322 
23- Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 9 avril 2002, 00-13. 314, Publié au bulletin 2002, n°116 p. 89 
; https://www.legifrance. gouv. fr/juri/id/JURITEXT000007046527/ et Cour de cassation, civile, Chambre 
civile 3, 7 avril 2016, 15-11. 342. https://www.legifrance. gouv. fr/juri/id/JURITEXT000032390321/ 

 اسـناد  نوع نمودن مشخص نحوه وبندي  طبقه و دولتی محرمانه و سري اسناد نگاهداري طرز امهن مستفاد از ماده یک آیین -24
 ها بشود به چهـار  اسناد سري و محرمانه دولتی به اعتبار مقدار مراقبتی که باید در حفظ آن -1ماده . 1354اطالعات مصوب  و

هــا بــه اســاس حکومــت و مبــانی دولــت ضــرر  نـــ اســنادي اســت کــه افشــاي غیرمجــاز آ شــوند: طبقــه اول طبقــه تقســیم مــی
ها منافع عمومی و امنیت ملـی را دچـار مخـاطره کنـد.      اسنادي است که افشاي غیرمجاز آن ناپذیري برساند. طبقه دوم ـ  جبران

هـا را نـاممکن    را مختل و اجـراي وظـائف اساسـی آن   ها  ها نظام امور سازمان طبقه سوم ـ اسنادي است که افشاي غیرمجاز آن 
ها موجب اختالل امور داخلی یک سازمان شـود یـا بـا مصـالح اداري      کند. طبقه چهارم ـ اسنادي است که افشاي غیرمجاز آن 

گیرند. (اسناد طبقه  طبقات سوم و چهارم قرار می آن سازمان مغایر باشد. اسناد سري در طبقات اول و دوم و اسناد محرمانه در   
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معدودي که صالحیت آن را دارند جایز  خبري است که دست یافتن به آن جز براي عده، منظور از سرّ
  ).18، 1374، پیمانی( نباشد

در ، خود یگناه یا اثبات بیل به حقوق خویش و ین يبرا يفرکیو  یحقوق يدر دعاو ياصحاب دعو
کارشناس باید اسرار . ندینما یرا به مناسبت شغل و حرفه کارشناس به او اعالم م ياسرار، موارد يا پاره
 يماریب، یخانممثالً ) Mougenot ,2007 ,45( خودداري کندها  آن نموده و از افشاءاي را حفظ  حرفه

 كا وجود اسناد و مداریند ک یارشناس اعالم مکه خاص را به یا روحیا داشتن رفتار ی ییا نازایخاص 
ا یس کارشناس عکا به یرساند  ارشناس میکرا به اطالع  یتوجهقابل  ورآالتیا زیه یا سرمایخاص 

 افشاء کارشناس باید این اسرار را حفظ کند و در صورت، ندک می ارائه، دارد يه جنبه سرک یالعاتاط
، در هر صورت. ا هر دو شودی يا مادیو  يان معنوین است موجب ضرر و زکمم، ارشناسکه یاز ناحها  آن

مطالبه ضرر و ، یت مدنیمسئول يتواند با طرح دعوا یم 26، یا کیفري 25یت انتظامیاکمتضرر عالوه بر ش
افشاي راز در مورد حرفه اش خودداري  هرگونهکارشناس باید از در حقوق فرانسه نیز  27. ندکز بیان نیز

اطالعاتی که افشاي آن موجب نقض حریم ، قانون آیین دارسی مدنی فرانسه 247به موجب ماده ، کند
در خارج از دادرسی مورد  تواند نمی، منافع قانونی دیگري است هرگونهخصوصی زندگی خصوصی یا 

  28. استفاده قرار گیرد مگر با اجازه قاضی یا با رضایت طرفین

 طرح دعوي علیه کارشناس رسمی دادگستري - 3

با تحقق . اقامه شودها  آن علیه، سه نوع دعوي ممکن است، حسب مورد، در صورت تخلف کارشناسان
                                                                                                                                   

قه دوم با عنوان سري و اسناد طبقه سوم با عنوان خیلی محرمانـه و اسـناد طبقـه چهـارم بـا      کلی سري و اسناد طبه اول با عنوان ب
 .)  شود محرمانه مشخص می عنوان

 -انتظامی بـه قـرار ذیـل اسـت: الـف     هاي  مجازات و : تخلفات1381 مصوب دادگستري رسمی کارشناسان قانون 26ماده  -25
 .  محرمانه اسناد و اسرار افشاء  -11تخلفات: 

: اطباء و جراحان و ماماهـا و داروفروشـان و کلیـه    1375 مصوب) تعزیرات ( اسالمی مجازات قانون پنجم کتاب 648ماده  -26
کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار شوند، هرگاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشاء کننـد، بـه سـه    

 شوند.   ک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزاي نقدي محکوم میماه و یک روز تا یک سال حبس و یا به ی

 .  1392آیین دادرسی کیفري مصوب  167و ماده  1379قانون آیین دادرسی مدنی مصوب  267ماده  -27
28- L'article 247 CPC: L'avis du technicien dont la divulgation porterait atteinte à l'intimité de la 
vie privée ou à tout autre intérêt légitime ne peut être utilisé en dehors de l'instance si ce n'est sur 
autorisation du juge ou avec le consentement de la partie intéressée.  
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حال اگر تخلف . آید دیده به وجود می براي زیان» دعواي حقوقی«ارکان مسئولیت مدنی حق طرح 
و اگر وصف » شکایت انتظامی«، کارشناسان متضمن نقض مقررات و انتظامات شغلی این صنف باشد

ذکر این نکته الزم است که . خواهد بود پذیر امکان، »شکایت کیفري«طرح ، مجرمانه نیز به همراه داشته باشد
بیان مسئولیت ، هدف پژوهش حاضر ازآنجاکه. نخواهد شد مانع از طرح دیگري، از این دعاويهریک  طرح

  .شود اکتفا می، به بیان همین قسمصرفاً ، طرح دعوي حقوقی علیه کارشناسان است، مدنی و در پی آن

  کار اثبات تقصیر روند رسیدگی و راه - 3- 1
، ل برائت استاص ازآنجاکه. شود رسیدگی در دادگاه شروع می، دیده با تقدیم دادخواست از سوي زیان

ضرر و رابطه سبیبت را ثابت کند تا )، تقصیر( خواهان باید براي خواسته خود دلیل آورد و فعل زیانبار
این در حالی است که اثبات . حکم به جبران خسارت علیه کارشناس متخلف از سوي دادگاه صادر شود

متخصص بوده و اثبات تقصیر کارشناس اهل فن و چراکه براي زیان دیده مشکل است ، تقصیر کارشناس
از نظر تحلیل . ناعادالنه است، اطالع ندارد، که از ضوابط شغلی آن حرفه براي یک شخص عادي، وي

عدم تعادل ها  آن بر هم زنند که یکی از، عواملی ممکن است تعادلی که الزمه عدالت است، اقتصادي
شود که رابطه طرفین به تعادلی که الزمه  سبب می، گذار قانوناطالعات در میان دو طرف است و حمایت 

  .نزدیک شود، عدالت است
کارشناس متخلف قرار دارد که داراي اطالعات و تخصص است و ، در یک طرف، در بحث حاضر

لذا تعادل به هم ، دیده هست که اطالعاتی در رابطه با ضوابط فنی و عرف کارشناسی ندارد زیان، در مقابل
تحقق این امر که . اید از کسی که در کفه پایین این تعادل قرار دارد حمایت کندب گذار قانونریزد و  می
 بدون، دلیل در دادگاه حقوقی استفاده کند عنوان به، دیده بتواند از رأي صادر شده از دادگاه انتظامی زیان

، دیگر به عبارتی. دیده خواهد شد موجب حمایت از زیان، نیازي به اثبات تقصیر داشته باشداینکه 
دیده مختار است که از رأي صادره از دادگاه انتظامی براي اثبات تقصیر کارشناس در دعوي  زیان

دیده مبنی بر مراجعه ابتدایی به کانون  تحمیل یک الزام بر دوش زیان، مسئولیت مدنی استفاده کند و هدف
  .کارشناسان و سپس به مرجع عام حقوقی نیست

زمانی هم که شخصی ابتداً به ، سبب خواهد شد، با محاکم حقوقی، اسانهمکاري مراجع انتظامی کارشن
، کند بدون داشتن حکمی از مراجع انتظامی و یا حتی در مواقعی که فعل کارشناسان محاکم حقوقی مراجعه می

اثبات تقصیر را بودن  دشوار، شود و قاضی نیز متضمن تخلف انتظامی نبوده و تنها تخلف مدنی محسوب می
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براي تقویت این . به مراجع انتظامی ارسال کند، آن را براي اعالم نظر در رابطه با تقصیر کارشناسان، بداند محرز
: شود اشاره می، در این رابطه بیان کرده است 29مجتمع قضایی صدر 36به استداللی که قاضی شعبه ، سخن

ه در باب تخطی صاحبان توضیح آن ک، تخصصی استکامالً موضوعات مربوط به تخلفات شغلی امري «
مراجع خاصی وجود دارد و رسیدگی به آن نیز تخصصی و ، مشاغل از قواعد حاکم بر نحوه انجام وظایف شغلی

باید توسط آن مراجع به عمل آید و اظهارنظر در رابطه با این امور تخصصی چگونه ممکن است توسط مراجع 
  ».است رو روبهادرسی نیز مطول د فرایندبا اینکه  جدا از، عمومی به عمل آید

توان اشاره کرد طرح دعوي  هاي موضوعی متعددي که می مثال رغم به، در عملدر حقوق فرانسه نیز 
مشکل ایجاد رابطه سببیت چراکه رو به بهبودي است تدریج  بهصورت گرفته علیه کارشناس کم بوده و 

از مسئولیت علیه کارشناس موظفند قضات منظور شده در خصوص احر. حل نیستقابل  سادگی بهمطمئنا 
گزارش کارشناس بوده  براساس، تشخیص دهند که آیا تصمیمی که قاضی صادر کرده و قطعی شده است

، در این صورت. است یا خیر آور الزام کننده و آیا این گزارش به دلیل ماهیت فنی براي قاضی رسیدگی
 اثبات، در عمل 30. ت ایجاد شده احراز شودبین اشتباهات کارشناس و خسار ممکن است رابطه سببیت

شود و مستقیما قاضی را گمراه و تصمیم او را تعیین  ارشناس استناد میکه علیه کعمل نادرستی اینکه 
توان اثبات کرد  نمی راحتی به که باید یادآور شد. دشوار است، کند به دلیل ماهیت فنی و تخصصی آن می

قاضی براي صدور رأي خود ، در حقیقت. رش کارشناسی استگزا براساسکه تصمیم مقدماتی فقط 
گر استفاده ید يقادر است با اعتقاد خود از سندهاکامالً او . ی نیستکارشناس متکتنها به گزارش لزوماً 

اشتباهات ارتکاب یافته از  تأثیرلذا باید بررسی شود که تا چه حد قاضی تحت . کند و حکم صادر کند
  Augustin.( 31 ,2013 ,856-857( فته استارشناس قرار گرکسوي 
بهتر است کسانی در رابطه با تقصیر کارشناسان نظر دهند که تخصص و اطالعات کافی از ، لذا
احتمال ، به دلیل نظارتی که در این مراجع وجود دارد همچنین، موازین و عرف این حرفه دارند، ضوابط
به نظر کارشناس دومی متوسل  ها، آن راي احراز تقصیربسیار کمتر از زمانی خواهد بود که قاضی ب، خطا

                                                      
  .  9409972160101141، با شماره دادنامه 9409982160100518شماره پرونده  -29

30- Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 13 septembre 2012, 11-16. 216, Publié au bulletin 
2012, II, n° 141, https://www.legifrance. gouv. fr/juri/id/JURITEXT000026371872 
D. 2013. 601, obs. O. -L. Bouvier et H. Adida-Canac. https://www.village-
justice.com/articles/responsabilite-civile-des-experts-judiciaires-psychiatre-condamne-pour-
avoir,29527. html.  
31- CA Rennes, 24 septembre 1982, n° 283/80.  
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اختصاص دارد با سرعت ، به این امورصرفاً کار این مراجع تخصصی بوده و  ازآنجاکه، شود و در نهایت
  .کنند میبیشتري به این دعاوي رسیدگی 

  مصادیق دعاوي مسئولیت علیه کارشناس در رویه قضایی - 3- 2
، دهد که طرح دعاوي مسئولیت مدنی علیه کارشناسان فته نشان میهاي صورت گر مطالعات و بررسی

دشواري بار اثبات و ، علت این مسئله عالوه بر ناآگاهی افراد از امکان طرح این دعاوي. اندك است
هایی که به دلیل تقصیر  از پرونده در این قسمت دو نمونه است. ناامیدي افراد از به نتیجه نرسیدن آن

  .شود بیان می، مطالبه جبران خسارت شده است، ق اشخاص تضییع گردیده و به تبع آنحقو، کارشناسان
تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه شماره ، 900814کالسه  در پرونده، صندوق ضمانت صادرات ایران

. را به طرفیت آقاي الف، دادگاه عمومی حقوقی تهران 41شعبه  90/02/31 مورخ 9009972160600165
به ، به خواسته جبران خسارت ناشی از اظهارنظر کارشناسی خالف واقع) اس رسمی دادگستريکارشن( ت

خواسته ، دادگاه تجدیدنظر. خواستار شد، به لحاظ عدم رعایت دقت کافی در اعطاي وام محکوم
هدف از وضع قوانین مربوط به کارشناسی و «: تجدیدنظرخواه را وارد دانست و این طور استدالل نمود

جلوگیري از اظهارنظرهاي غیرمسئوالنه و خارج از تخصص است و این معنی وغیره ذ پروانه کارشناسی اخ
آنچه مهم است و از . استنباط استقابل  قانون کارشناسان رسمی دادگستري نیز 17و  15از توجه به مواد 

آنکه  ظر نماید و حالاین است که کارشناس نبایستی برخالف واقع اظهارن، شود مجموع قوانین مستفاد می
، خطاب به تجدیدنظرخواه بودهکه  در مانحن فیه تجدیدنظرخوانده در مقام کارشناس وفق اقرار کتبی خود

کارشناس بعدي ارزش ملک موضوع ترهین ، نظرش برخالف واقع بوده اذعان داشته و متعاقب آناینکه  بر
این در حالی است که با توجه به افزایش  ،را کمتر از مبلغ اعالمی توسط کارشناس متخلف اعالم کرده

که مدتی بعد از ( در زمان استفاده تجدیدنظرخواه، بایستی ارزش مال مرهونه، ها نرخ رشد تورم و قیمت
  ».نه کمتر، شد بیشتر اعالم می)، اظهارنظر کارشناس متخلف بوده

موجب شده ، واقعی عین مرهونهکارشناس با اظهارنظر خالف واقع و اعالم مبلغ بیشتر از ارزش  بنابراین
نتواند مابقی مطالبات خود را از مدیون اصلی به حیطه وصول ، که تجدیدنظرخواه به واسطه نظر کارشناسی

تجدیدنظرخواه نظر کارشناسان خود را در رابطه با ارزش ملک موضوع رهن اخذ اینکه  ،عالوه به. درآورد
لذا به استناد ماده ، اظهارنظر و کارشناسی غیرواقعی او نیست نافی مسئولیت تجدیدنظرخوانده به لحاظ، نکرده
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قانون  33با توجه به مواد یک، با نقض رأي تجدیدنظرخواسته 1379دادرسی مدنی مصوب  آیینقانون  32»358«
... قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 35»332«و  34»331«و  1339مسئولیت مدنی مصوب 

  .ریال بابت خسارت دادرسی در حق خواهان صادر شدوغیره خواسته  ریال بابت اصل
علیه ، به خواسته مطالبه خسارت 25/910508/92شرکت پشتیبانی امور دام استان اصفهان در پرونده کالسه 

مبلغ ، به این شرح که این شرکت دولتی. طرح دعوي نمود) کارشناس رسمی دادگستري( ح. آقاي ب
م طلبکار بوده که یک واحد گلخانه از طرف ایشان براي پرداخت بدهی مزبور . آقاي م ریال از 000/000/222

به اجراي احکام دادگستري کاشان معرفی و براي انجام تشریفات قانونی فروش ملک به دادگاه عمومی آران و 
رد و قیمت آن را کارشناس اقدام به ارزیابی گلخانه ک عنوان بهب . آقاي ح. تفویض نیابت گردیده بود، بیدگل

آن مزایده انجام و ملک به  براساسریال اعالم نمود که بیش از سه برابر قیمت واقعی است و  000/000/306
گذاري  قیمت، پس از مدتی این شرکت اطالع یافت که ملک بیش از ارزش واقعی، تملک این شرکت درآمد
کرده که این امر موید ادعاي این گذاري  تریال قیم 000/210/89ملک را به مبلغ ، شده و کارشناس دیگري

  .لذا تقاضاي صدور حکم به پرداخت خسارت را از دادگاه نمود. شرکت است
نظریه موکل اینجانب از طریق «: به این صورت از موکل خویش دفاع نمود، وکیل آقاي کارشناس

ه حاضر ابالغ گردیده و واحد اجراي شعبه دوم حقوقی شهرستان آران و بیدگل به طرفین دعوي در پروند
قانون اجراي احکام مدنی  36»75«چنانچه خواهان اعتراضی به نظریه کارشناس داشته باشد طبق ماده 

                                                      
: چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعاي تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهـد، رأي دادگـاه بـدوي را نقـض و رأي     358ماده  -32

  در غیر این صورت با رد درخواست و تأیید رأي، پرونده را به دادگاه بدوي اعاده خواهد کرد.  نماید.  مقتضی صادر می
احتیاطی به جان یا سالمتی یا مال یا آزادي یا حیثیـت یـا شـهرت     : هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی1ماده  -33

اي وارد نماید که موجب ضرر مـادي یـا معنـوي     اد ایجاد گردیده لطمهکه به موجب قانون براي افر تجارتی یا به هر حق دیگر
  دیگري شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است. 

: هرکس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یـا عیـب آن شـده باشـد بایـد از      331ماده  -34
  عهده نقص و قیمت آن برآید. 

شدن آن مال بشود مباشر مسئول اسـت   شدن مالی را ایجاد کند و دیگري مباشر تلف هرگاه یک نفر سبب تلف: 332ماده  -35
  نه مسبب مگر این که سبب اقوي باشد به نحوي که عرفا اتالف مستند به او باشد.  

ظـرف سـه روز از تـاریخ     توانـد  نماید. هریـک از طـرفین مـی    : قسمت اجرا ارزیابی را بالفاصله به طرفین ابالغ می75ماده  -36
شود، مـورد رسـیدگی    ابالغ ارزیابی به نظریه ارزیاب اعتراض نماید، این اعتراض در دادگاهی که حکم به وسیله آن اجرا می

  شود، تشخیص دادگاه در این مورد قطعی است.  گیرد و در صورت ضرورت با تجدید ارزیابی قیمت مال معین می قرار می
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نظریه است و  تأییدتوانسته ظرف سه روز اعتراض کند و عدم اعتراض نشانه تصدیق و  می، 1356مصوب 
خواهان مستند دعوي . باشد ته نمیمهلت قانونی پذیرفشدن  با این وصف هرگونه اعتراض پس از سپري

کارشناسی امري موضوعی است و دادگاه الزام به ، خود را نظریه کارشناسی قرار داده که باید متذکر شد
اي اظهار داشته نظریه  خواهان نیز طی الیحه» .نماید متابعت از آن ندارد و تقاضاي رد دعوي را می

دانست به  ب را صاحب تخصص می. رکت آقاي حچون این ش، کارشناس به این شرکت ابالغ نشده
کارشناس با اعالم سه  که درحالیایشان اعتماد نموده و قیمت اعالمی از سوي کارشناس را پذیرفته است 

شرکت را در انجام معامله مغرور ساخته و از باب ضمان غرور و مسئولیت کارشناس طبق ماده ، برابر قیمت
  است. خواستار مطالبه خسارت 1339یک قانون مسئولیت مدنی مصوب 

دادگاه پس از استماع توضیحات و مدافعات طرفین کفایت رسیدگی را اعالم و مفاداً به شرح زیر مبادرت 
ارزیابی صورت گرفته از سوي اینکه  نظر به«: نمود 01/06/13911مورخ  200602به صدور دادنامه شماره 

له حق  محکوم عنوان بهنظریه کارشناسی بوده که خواهان  یک، خوانده در پرونده استنادي در اجراي احکام
توانسته از قیمت روز ملک و  خواهان میاینکه  اعتراض به آن را داشته اما چنین اقدامی صورت نگرفته و

اگر خواهان به حقوق  ؛ بنابراینوضعیت فعلی آن مطلع شود که در این خصوص نیز اقدامی صورت نگرفته است
  ».باشد ت قصور ایشان یا عدم اطالع از قانون بوده و تقصیري متوجه کارشناس نمیخود نرسیده به عل

به اصل مسئله که تخلف کارشناس و اینکه  قاضی بدون، در پرونده مطرح شده: نقد رأي مذکور
اي را که به نظر  دیده قصور زیان، توجه کند، ارزش ملککردن  گزارش خالف واقع و سه برابر بیشتر اعالم

رسد اعتماد به نظر متخصص و عدم مراجعه به  مالك رأي قرار داده و به نظر می، اس اعتماد کردهکارشن
نافی حق مطالبه خسارتی که به او وارد شده نیست و ، دیده کارشناس دیگر و تحقیق از سوي زیان

ت وارده باید خسار، تقصیر را نفی نکرده، کارشناس با توجه به تقصیري که مرتکب شده و حتی وکیل او
  .دیده را جبران کند به زیان

 جبران خسارت تأمین - 3- 3

، گاهی مواقع، اما شود می، دیده محق در مطالبه خسارت وارده زیان، پس از تحقق ارکان مسئولیت مدنی
یکی از این . شودیی یا جز طورکلی بهبا عواملی مواجه شود که مانع از دریافت خسارت ، ممکن است

دیده  زیان است که موجب عدم دریافت کامل خسارت از سوي زیان شکستگی عاملاعسار یا ور، عوامل
هایی  تمهید، دیده به منظور حمایت از زیان، در راستاي اصل جبران کامل خسارت گذار قانونلذا . شود می



 ـ فصلنامه تمدن حقوقی 1401بهار ، 10شماره ، 5دوره   22

 

. نیز اعمال کرد، شود اي که از تخلف کارشناسان متضرر می دیده توان براي زیان میکه  اندیشیده است
دیده  اي کارشناسان موجب تضمین پرداخت خسارت وارده به زیان بیمه مسئولیت حرفهکردن  قررم

 عبارت از، باشد از آن مییی جز، اي بیمه مسئولیت مدنی که بیمه مسئولیت حرفه که به این شرح. شود می
لیت براي پوشش و جبران خسارتی است که شخص به موجب قواعد کلی مسئوکه  یک نهاد حقوقی است

کند که مسئولیت  تعهد می، گر با دریافت حق بیمه بیمه. دار شده است در برابر دیگري عهده، مدنی
گرچه بیمه مسئولیت . دیده پوشش دهد و دارایی مسئول را حمایت نماید گذار را در مقابل زیان بیمه
یفی متفاوت با آن تعر، لیکن کنند میاز بیمه مسئولیت است و از اصول یکسانی پیروي یی اي جز حرفه
اي به مسئولیت ناشی از کوتاهی در به کار بستن تعهد به مواظبت و درجه مهارت  زیرا مسئولیت حرفه، دارد

مسئولیت صاحبان حرف را در مقابل ، شود و این نوع بیمه مورد انتظار از سوي صاحبان حرف اطالق می
  ).Vaughan ,1999 ,531( دهد زیان دیده پوشش می

از ظرافت و حساسیت ، کند به دادگاه کمک می، حقیقت دعويشدن  حرفه کارشناسی در روشن ازآنجاکه
کارشناسان نیز مانند سایر افراد در معرض خطا هستند و ممکن است در اجراي وظایف . خاصی برخوردار است

بیمه  لذا ضرورت. باید خسارت بپردازند، خود خطا کنند و در پی خسارتی که ناشی از خطاي خویش است
امنیت ، تا از سویی )Claude Jean ,2012 ,27( شود اي کارشناسان رسمی دادگستري احساس می مسئولیت حرفه

هاي وارده  دهد تا زیان دیده قرار تضمین مناسبی در اختیار زیان، دیگر ازسويکند و  تأمیناي کارشناسان را  حرفه
دیده است  از سختی بار اثباتی که بر عهده زیان، مسئولیتهمچنین بیمه  ).Pattern ,2003 ,103( به او جبران شود

لذا این ، در برخی موارد تعدیل شوند، عناصر مسئولیت مدنیکه  توسعه بیمه سبب شده استچراکه ، کاهد می
  ).285، 1388، خدابخشی( یابد دشواري از جهاتی کاهش می

مفاد اینکه  لیکن به دلیل، ي نشده استرگذا قانون، اي کارشناسان گرچه در کشور ما بیمه مسئولیت حرفه
توان  میرو ازاین، وجود داردها  آن هاي اندکی میان اي شبیه یکدیگر است و تنها تفاوت هاي مسئولیت حرفه بیمه

اي کارشناسان نیز  اي پزشکان و یا پیراپزشکان در تنظیم بیمه مسئولیت حرفه هاي مسئولیت حرفه از مفاد بیمه نامه
برخالف بیمه مسئولیت  که با این تفاوت .Gustarson and Hoyt and ieschmanTr ,2001 ,211 (( بهره برد
بیمه ، کند می تأمینهم خسارت جسمانی و هم مالی افراد را ، به دلیل طبیعت این حرفهکه  اي پزشکان حرفه

  ).Agarwal ,2007 ,73( دهد اي کارشناسان تنها خسارت مالی را پوشش می مسئولیت حرفه
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  نتیجه
مستلزم اثبات تقصیر کارشناس است که به ، صدور حکم مبنی بر جبران خسارت وارده از سوي کارشناسان

اثبات تقصیر را ، شود و همین امر اي سنجیده می با یک شخص متعارف حرفه ها، آنبودن  اي جهت حرفه
از نظر تحلیل . کند می قوانین و مقررات کارشناسی آگاه نیست با مشکل مواجه براي شخص متضرر که از
چراکه ، تعادلی که الزمه عدالت است وجود ندارد)، دیده زیان و زیان عامل( اقتصادي نیز میان دو طرف

، در یک طرف. از لحاظ اطالعات استها  آن نابرابري، زند یکی از مواردي که تعادل را به هم می
شخص ، در طرف مقابل که درحالی، داراي اطالعات و تخصص در کار خویش بوده، کارشناس متخلف

اثبات ، تصمیم قاضی با نظر کارشناسشدن  آمیخته همچنین. دیده از این موقعیت برخوردار نیست زیان
دیده براي  لذا باید از زیان. رابطه سببیت و انتساب خسارت به شخص کارشناس را دشوار کرده است

  .حمایت شود، رسیدن به حق خویش
از سوي ، دیدگان باید بتوانند در مواردي که فعل ارتکابی واحد زیان، فدر راستاي تحقق این هد

از رأي صادره از دادگاه انتظامی مبنی ، شامل هر دو عنوان مسئولیت انتظامی و مسئولیت مدنی است، کارشناسان
صیر در این در دعاوي مسئولیت مدنی استفاده کنند و از اثبات تقها  آن براي اثبات تقصیر، بر تخلف کارشناسان
تنها مسئولیت مدنی در پی داشته باشد و یا ، در مواردي نیز که فعل زیان بار کارشناسان. دعاوي معاف شوند

، اي مواجه شود دیده با مشکل اثبات تقصیر حرفه ابتدائاً در دادگاه حقوقی مطرح شده باشد و زیان، دعوي
موجب ، همکاري مراجع انتظامی با محاکم حقوقی، درا احراز کن، اثبات تقصیربودن  قاضی دشوار که درصورتی

، با توجه به قوانین، نظر خود را در رابطه با تقصیر کارشناسان، شود که مراجع انتظامی به مانند یک کارشناس می
کسانی به تقصیرات چراکه ، رسد این روش در عمل نیز مفید به نظر می. ضوابط و عرف آن حرفه بیان کنند

که تخصص و اطالعات کافی از ضوابط و موازین و عرف آن حرفه دارند  کنند میرسیدگی  صاحبان آن حرفه
بسیار کمتر از ، کنند میاحتمال خطا در نظري که بیان ، به دلیل نظارتی که در این مراجع وجود دارد همچنینو 

کار  ازآنجاکهمضافاً . به نظر کارشناس دیگري متوسل شود ها، آن زمانی خواهد بود که قاضی براي احراز تقصیر
با سرعت بیشتري به این دعاوي ، به بررسی تخلف کارشناسان اختصاص داردصرفاً این مراجع تخصصی بوده و 

گیري از نظر این مراجع و بررسی تحقق سایر ارکان مسئولیت مدنی  شود و در نهایت قاضی با بهره رسیدگی می
دیده در وضعیت بهتري قرار گرفته  امید است که زیان، ن مواردلذا با تحقق ای. رأي مقتضی را صادر خواهد کرد

  .و بتواند به سوي احقاق حق خویش گام بردارد
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