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Abstract
Inspector and Auditor are considered as the pillars of a company. Their
comments on the financial-economic information which are provided for
shareholders, is considered to be the basis of decision-making and purchase
or sale of shares by investors. Although, the rights and duties of inspectors
and auditors are in different discretions, but they validate the financial
information provided by companies. Despite the importance of their
comments on economic and financial information of companies, there is no
specified and strict enforcement except the article 267 of the Commercial
Code. The article 267 is not comprehensive and has not included the auditors.
This research is based on a library methodology with the aim of reviewing the
guaranty of implementing the illegal behaviors of the inspectors and auditors
of companies from the perspective of jurisprudence and law. Therefore,
Article 49(3) of the Securities Market Act has been introduced as a guarantee
of independent implementation of the auditor's and inspector's behavior. In
addition, this article scrutinizes elements of this crime, describe some of the
criticisms in this subject matter and some of the most important jurisprudential
foundations in this area. Although in the religious texts, in the new issue of
the subject, there is no detailed discussion of the company's audit and
inspection, but some definite jurisprudential rules such as "Illegal Enrichment
or unjust Enrichment", "Prohibition of Losses in Islam" and "Maintenance of
the System" as this behavior criminology establishment has been described in
this article.
Keywords
Inspector, Auditor, Jurisprudence, Criminal Responsibility, Securities and
Stock Exchange.
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چکيده
اظهارنظر بازرس و حسابرس در خصوص اطالعات مالی ارائهشده به سرمايهگذاران در بازار بورس و
اوراق بهادار ،مبناي تصمیمگیري و خريد يا فروش سهام شرکت توسط آنها خواهد بود .اگرچه اين دو
شخص جايگاه و تکالیف مستقلی از يکديگر دارند ولیکن فعالیت هر دو آنها در شرکتها به نوعی
اعتباربخشی به اطالعات مالی ارائهشده توسط شرکت است .علیرغم اهمیّت زياد اظهارنظر اين
اشخاص در خصوص اطالعات مالی ،به غیر از ماده  461اليحه اصالحی قانون تجارت ضمانت اجراي
کیفري مشخص و محکمی براي اظهار نظر خالف قانون و مقررات اين دو شخص وجود ندارد .اين
ماده نیز فقط در خصوص بازرس بوده و تنها براي دايره محدودي از رفتارهاي بازرس ضمانت اجراي
کیفري تعیین نموده است .حسابرس و بازرس شرکتها بهعنوان رکنی از ارکان شرکت مسئولیت
اظهارنظر و تصديق اطالعات ارائه شده توسط هیتت مديره را برعهده دارند .اين پووه با روش
کتابخانهاي و با هدف نقد و بررسی ضمانت اجراي رفتارهاي غیرقانونی بازرس و حسابرس شرکت از
منظر فقه و قانون نگارش يافته است .لذا بند  9ماده  20قانون بازار اوراق بهادار بهعنوان ضمانت اجراي
مستقل در خصوص رفتار حسابرس و بازرس شرکت معرفی شده است .همچنین عالوهبر بررسی ارکان
تشکیل دهنده اين جرم و شرح برخی انتقادات وارده به اين ماده قانونی ،به برخی از مهمترين مبانی
فقهی مويد جرمانگاري اظهارنظر خالف قانون و مقررات بازرس و حسابرس در مورد اطالعات مالی و
اقتصادي اشاره شده است .اگرچه در متون دينی بهلحاظ جديد بودن موضوع ،بحث مفصلی از
حسابرسی و بازرسی شرکتها صورت نپذيرفته است ،ولیکن برخی قواعد مسلم فقهی همچون
«ممنوعیت اکل مال به باطل»« ،ممنوعیت ضرر و ضرار در اسالم» و «حفظ نظام» بهعنوان مويدات
جرمانگاري اين رفتار در اين مقاله شرح و توضیح و مطابقت داده شده است.
واژگان کليدی
بازرس ،حسابرس ،فقه امامیه ،مسئولیت کیفري ،بورس و اوراق بهادار.
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مقدمه

اهمیّت اطالعات ،شفافیت اطالعاتی و صحت و دقت در تهیه و اظهارنظر نسبت به
اطالعات تا جايی است که مجلس شوراي اسالمی به تصويب مقررات جديد در اين
خصوص اقدام نموده است .عالوهبر تصويب قوانین کلی در خصوص حمايت از
اطالعات و اسرار تجاري اشخاص ،قانونگذار در موادي از قانون بازار اوراق بهادار به
حمايت صريح از شفافیت اطالعاتی در حوزه بورس و اوراق بهادار پرداخته است.
فصل پنجم اين قانون نیز در  6ماده به اطالعرسانی در بازارهاي اولیه و ثانويه اشاره
نموده است .در مواد مختلف قانون بازار اوراق بهادار به تکلیف قانونی ناشران اوراق
بهادار نسبت به ارائه اطالعات مهم به سازمان جهت انعکاس به عموم سهامداران و
سرمايهگذاران پرداخته است .5با توجه به اهمیّت اطالعات در بازار سرمايه ،بهطور کلی
می توان مسئولیت ارائه اطالعات در بازار سرمايه را از طرفی با ناشر و از طرف ديگر
با حسابرس و بازرس شرکتها دانست .ناشر مکلف است مستقیماً اطالعات مالی را
براي اطالع سرمايهگذاران در سامانه طراحیشده توسط سازمان 4بارگزاري نمايد و
حسابرس و بازرس نیز حسابرسی انجامشده در خصوص صورتهاي مالی و يا ساير
اطالعات مالی شرکتها را بر روي اين سامانه بارگزاري نمايد .سازمان بورس نیز
بهعنوان ناظر بازار سرمايه در مواردي وظیفه آگاهسازي و يا شفافسازي در بازار را
برعهده دارد ولیکن اطالعرسانی بهمعناي خاص کلمه که در خصوص اطالعات مالی
شرکتها باشد ،برعهده اين سازمان نیست .البته الزم به ذکر است همانگونه که از
عنوان حسابرس و بازرس پیداست ،نق

ابتدايی و اولیه آنها اعتباربخشی اطالعات

است .از آنجايی که اين اطالعات میبايست قابل اتکاء و به دور از جانبداري از سوي
ناشر تهیه شده باشد 9،الزم است حسابرس و بازرس شرکت نیز نسبت به صحت و
سقم آنها اظهار نظر نمايند .اين موضوع هم در قانون تجارت و هم در قانون بازار اوراق
بهادار به صراحت ذکر گرديده است 2.لذا اگرچه اطالعرسانی به عموم توسط حسابرس
و بازرس بهصورت مستقیم در قوانین و مقررات مربوطه وارد نشده است ولیکن جزئی
از تشريفات اجراي وظايف قانونی ايشان درآمده است.
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حال سؤال اساسی اين است که آيا میتوان با توجه به قانون بازار اوراق بهادار و
با عنايت به فقه امامیه تکلیف و مسئولیتی براي حسابرس و بازرس مستقل شرکتهاي
بورسی در نظر گرفت و در نتیجه مسئولیت کیفري را متوجه آنان دانست؟ مبانی فقهی
و شرعی جرمانگاري اظهارنظر غیرقانونی بازرس و حسابرس شرکت چیست؟ در اين
مقاله پس از مفهومشناسی ،ضمن بیان نق

بازرس و حسابرس شرکتها

–علیالخصوص شرکتهاي سهامی عام بورسی -و نیز ارائه تعريف و مبانی مسئولیت

کیفري ،به پاسخگويی به اين سؤال پرداخته میشود.
 .8مفهومشناسي و نقش بازرس و حسابرس در شرکتهای ثبتشده نزد سازمان بورس و
اوراق بهادار

علیرغم اينکه امروزه عموماً عنوان بازرس و حسابرس شرکت در کنار يکديگر و باهم
بهکار می رود ولیکن از نظر مفهومی و نیز حقوقی معناي متفاوت از يکديگر و شتن و
جايگاه و تکالیف مستقل از هم دارند .در اين قسمت ضمن تعريف و نق

بازرس و

حسابرس در شرکتهاي سهامی به مسئولیتهاي قانونی آنها نیز اشاره میگردد.
 .8-8تعريف و نقش بازرس

از نظر معناي لغوي نظارت بهمعناي نظر کردن و نگريستن به چیزي ،مراقبت و
تحتنظر و ديده بانی داشتن کاري و  ...معنا شده است .همچنین بازرس به کسی اطالق
میگردد که از طرف وزارتخانهها و ادارهها به امور کارمندان و کارکنان رسیدگی کرده،
درستی يا نادرستی عمل آنها را به رئیس يا وزير آگهی میدهد و قبالً مفتّ

نامیده

میشد (دهخدا ،5919 ،ج ،54ص .)50026 .براساس تعريف ارائهشده در فرهنگ معین
کسی که متمور رسیدگی بهکارهاي يک فرد يا يک مؤسسه و اداره است ،بازرس نامیده
میشود (معین ،5969 ،ج ،5ص .)212 .از نظر اصطالحی از آنجا که واژه نظارت و
بازرسی در يک رشته علمی و در يک حیطه و موضوع کاربرد ندارد ،نمیتوان تعريف
اصطالحی اجماعی و واحدي از آن ارائه کرد .اما در اين مجال ،با توجه به موضوع اين
پووه

میتوان گفت ،شخصی که به بررسی صحت و سقم صورتهاي مالی و

مطابقت آنها با قانون و اساسنامه شرکت میپردازد و از ارکان شرکت نیز محسوب
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میشود ،بازرس نامیده میشود .عالوهبر اين ،وظايف ديگري ازجمله اطالعرسانی به
صاحبان سهام راجع به وضعیت شرکت 1،اطالعرسانی به مقامات قضايی 6و ساير
متموريتهاي نظارتی خاص 1نیز برعهده بازرس است (اسکینی ،5930 ،ج،4
ص .)509 .براساس ماده  523اليحه اصالحی قانون تجارت «بازرس يا بازرسان
عالوه بر وظايفی که در ساير مواد اين قانون براي آنان مقرر شده است ،مکلفند درباره
صحت و درستی صورت دارايی و صورتحساب دوره عملکرد و حساب سود و زيان و
ترازنامهاي که مديران براي تسلیم به مجمع عمومی تهیه میکنند و همچنین درباره
صحت مطالب و اطالعاتی که مديران در اختیار مجامع عمومی گذاشتهاند ،اظهارنظر
کنند .بازرسان بايد اطمینان حاصل نمايند که حقوق صاحبان سهام در حدودي که قانون
و اساسنامه شرکت تعیین کرده است ،بهطور يکسان رعايت شده باشد و در صورتیکه
مديران اطالعاتی برخالف حقیقت در اختیار صاحبان سهام قرار دهند ،بازرسان مکلفند
که مجمع عمومی را از آن آگاه سازند».
 .3-8تعريف و نقش حسابرس

حسابرس شخصی است که به بررسی صحت و سقم صورتهاي مالی تهیهشده توسط
مديريت شرکت از منظر مقررات خاص حسابداري و حسابرسی میپردازد .براساس
ماده  424اليحه اصالحی قانون تجارت« ،در شرکتهاي سهامی عام هیتت مديره
مکلف است که به حسابهاي سود و زيان و ترازنامه شرکت گزارش حسابداران
رسمی را نیز ضمیمه کند ».همچنین بر اساس تبصره ماده مذکور «منظور از حسابداران
رسمی مذکور در اين ماده حسابداران موضوع فصل هفتم قانون مالیاتهاي مستقیم
مصوب اسفند سال  5921میباشد و در صورتیکه به موجب قانون شرايط و نحوه
انتخاب حسابداران رسمی تغییر کند و يا عنوان ديگري براي آنان در نظر گرفته شود،
شامل حسابداران مذکور در اين ماده نیز خواهد بود ».منظور قانونگذار از لفظ
«حسابدار رسمی» در اين ماده حسابرس شرکت است .وجود حسابرس (يا به تعبیر
قانون همان حسابدار رسمی) براساس ماده  424اليحه اصالحی قانون تجارت در
شرکتهاي سهامی عام الزم است .براساس فصل هفتم قانون مالیاتهاي مستقیم که در
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ماده مذکور به آن اشاره شده بود ،حسابرسان (حسابداران رسمی) انتخاب و در مورد
صورتهاي مالی در شرکتهاي سهامی عام نظر میدهند.
نص صريح ماده  21قانون بازار اوراق بهادار نیز که ارائه صورتهاي مالی
حسابرسیشده و نیز اظهارنظر حسابرس به سازمان بورس را از وظايف قانونی ناشر
برشمرده است ،دلیل ديگري بر لزوم حسابرسی صورتهاي مالی توسط حسابرس
شرکت می باشد .استقالل حسابرس و بازرس نیز که در آيین رفتار حرفهاي حسابرسان
آمده است بهعلت دوري از جانبداري در اظهار نظر و اتکا و اعتماد بیشتر به
صورتهاي مالی ارائهشده از طرف مديريت شرکت است .ماده واحده قانون استفاده از
خدمات تخصصی و حرفهاي حسابداران ذيصالح بهعنوان حسابدار رسمی نیز هدف از
حسابداري را «حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهاي مالی» برشمرده است.
برطبق آيین رفتار حرفهاي حسابرس حرفهاي بايد از اصول درستکاري ،واقعبینی،
صالحیت و مراقبت حرفهاي ،رازداري و رفتار و آداب حرفهاي برخوردار باشد (ارباب
سلیمانی ،5909 ،ص.)9 .
هرچند امروزه مؤسسات حسابرسی 3بهعنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت
هم به حسابرسی و هم به بازرسی صورتهاي مالی میپردازند ،ولیکن جايگاه
حسابرسی و بازرسی چه براساس مقررات قانونی و چه در عمل متفاوت از يکديگر
میباشد و لذا اين مؤ سسات عمالً داراي دو شتن متفاوتند .يعنی هنگامی که به بررسی
صحت و سقم صورت هاي مالی از منظر تطبیق آنها با قانون میپردازند ،در شتن بازرس
و زمانی که به بررسی صحت و سقم صورتهاي مالی از منظر تطبیق آنها با
استانداردهاي حسابداري میپردازند ،در شتن حسابرس مشغول به انجام وظیفه
می باشند .حسابرس و بازرس مسئولیت حصول اطمینان معقول از سالمت صورتهاي
مالی را دارند .اظهارنظر اين اشخاص اثر انکارناپذيري بر تصمیمگیريهاي
سرمايهگذاران ،بانکها ،نهادهاي دولتی و ساير اشخاص حقیقی و حقوقی ذينفع دارد.
اهمیّت حسابرسی در جايی بی

از پی

خود را نشان میدهد که صاحبکار يا شرکت

داراي فرصتهاي زيادي براي ارتکاب تقلب و ارائه ناصحیح صورتهاي مالی است.
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در حقوق فرانسه از اول آوريل  5061بهموجب بند  9ماده  444قانون شرکتهاي
تجارتی فرانسه در شرکتهاي سهامی عام دستکم بايد دو نفر بازرس حساب از بین
بازرسان رسمی که نام آنها در فهرست مربوط آمده است ،انتخاب گردند .اين بازرسان
وظیفه دارند دفاتر و اوراق شرکت را بررسی و درستی و صحت حسابهاي شرکت را
کنترل نمايند .همچنین وظیفه دارند صحت اطالعات مربوط به گزارش هیتت مديره
(هیتت مراقبت) 0را بررسی کنند بدون آنکه در امور راجع به مديريت شرکت دخالت
کنند 59.همچنین در حقوق آمريکا گواهی صحت و درستی اسناد مربوط به حسابهاي
شرکت توسط حسابرس مستقل انجام میگیرد و گزارش حاوي اطالعات مربوط به
شرکت جهت ثبت در دفتر 55،به کمیسیون بورس اوراق بهادار 54براي آگاهی مردم
ارسال میگردد (عرفانی ،5916 ،صص.)23-99 .
 .2-8تفاوت حسابرس و حسابدار

به دلیل اينکه تهیه و تنظیم صورتهاي مالی ناشر نیازمند تخصص در رشتههاي مالی
است ،معموالً شرکتها براي تهیه صورتهاي مالی خود از حسابداران استفاده
مینمايند .حسابدار بهعنوان کارمند شرکت صورتهاي مالی و اطالعات مالی شرکت را
تهیه و تنظیم کرده و در اختیار هیتت مديره شرکت قرار میدهد .استفاده از حسابداران
در شرکتهاي بزرگ مانند شرکتهاي بورسی رايج و متداول است .برخی مؤسسات
حسابرسی نیز که داراي خدمات مشاورهاي و حسابداري هستند ،عملیات مربوط به
حسابداري شرکتها را انجام میدهند .به هر حال حسابدار شخصی است که بهصورت
انفرادي يا در قالب يک مؤسسه حسابرسی خدمات مالی ،مشاورهاي و حسابداري ارائه
میدهد و در قبال انجام کار بهصورت قراردادي اجرت دريافت مینمايد و جزء
کارمندان شرکت محسوب میشود ،ولیکن حسابرس شخصی است که به پس از تهیه
صورتهاي مالی و ...به اظهارنظر در خصوص مطابقت آن با استانداردهاي حسابرسی
میپردازد .مبناي کار حسابداران در تهیه صورتهاي مالی ،استانداردهاي حسابداري و
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مبناي عمل حسابرسان براي اظهارنظر در خصوص صورتهاي مالی تهیه شده و يا
تهیه گزارش مالی ،فنی يا اقتصادي استانداردهاي حسابرسی است.
الزم به ذکر است با توجه به اينکه حسابرس در اظهارنظر و يا تهیه گزارش مالی،
فنی يا اقتصادي میبايست داراي استقالل کافی باشد و در صورت وقوع تخلف يا
انحراف مراتب را گزارش نمايد ،امکان وحدت حسابدار و حسابرس در يک شرکت
منتفی میباشد .بهعبارت ديگر هرگاه يک موسسه حسابرسی که خدمات مالی و
مشاورهاي و حسابداري ارائه میکند ،به درخواست هیتت مديره صورتهاي مالی
ناشري را تهیه نمايد ،مجدداً نمیتواند بهعنوان حسابرس در خصوص صورتهاي مالی
همان شرکت اظهار نظر نمايد .زيرا در اين صورت به استقالل وي در اظهارنظر خدشه
وارد میشود (جوانمردي ،5909 ،ص.)555 .
 .3نظارت ،حسابرسي و بازرسي در اسالم

هرچند مفهوم بازرسی و حسابرسی در آيات و روايات بهصورت صريح و مستقل طرح
نشده است ،ولیکن مفهوم و اهمیّت حسابرسی و بازرسی بهصورت کلی در البالي
متون اسالمی به چشم میخورد .در اين قسمت ضمن اشاره مختصري به مفهومشناسی
و انواع نظارت در منابع اسالمی و فقهی ،به برخی از قواعد مهم فقهی ناظر بر ضرورت
نظارت در فقه اشاره میگردد.
 .8-3مفهومشناسي و انواع نظارت در منابع اسالمي

بازرسی و نظارت که غالباً در حوزه حقوق عمومی و حکومتی مطرح میگردد ،يکی از
نیازهاي جدي جامعه اسالمی است و مبانی لزوم آن مبتنیبر برقراري عدل و قسط و
برابري است .در قرآن کريم مفهوم نظارت و بازرسی (به معنايی که در اين پووه

به

کار برده شده است) استفاده نشده است ،ولیکن مبانی نظارت و بازرسی از آيات قرآن
قابلبرداشت است .پیشگیري از استبداد و برابري حاکمان با ساير مردم ،جلوگیري از
سوءاستفاده از قدرت ،نکوه

ظلم و منکر ،نیاز جامعه به امر به معروف و نهی از منکر

از مبانی قرآنی نظارت (به معناي عام) است (غالمی و نورآبادي ،5909 ،ص.)9 .
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مشخص و مبرهن است که نظارت بهمعناي عام ،با داليل عقلی مورد تتيید اسالم
است ،هرچند در متون دينی و فقهی نظارت به معناي خاص کلمه که در اين مقاله مورد
استفاده قرار گرفته است ،وجود ندارد لکن نظارت عام مردم بر حاکم و حاکم بر مردم
و ...در بسیاري از متون دينی به چشم میخورد .چنانچه عالمه نائینی در رساله تنبیه
«األمه و تنزيه الملَّه» بهصورت مبسوط به نظارت مردم بر مجلس تحتعنوان نظارت
بیرونی و مشروعیت اين نظارت پرداخته است (نائینی ،5934 ،صص .)31-23 .همچنین
فقها در باب وصیت و وقف ،نصب ناظر بر اين دو را ذکر نمودهاند 59.در برخی کتب
روايی معتبر نیز معناي نظارت بر سوق مسلمین و بازارهاي اقتصادي مسلمین وارد شده
است و از باب جلوگیري از ظلم که يکی از مهمترين مصاديق آن ،ظلم اقتصادي به
مردم است ،نظارت و مراقبت بر بازارهاي مالی را واجب و ضروري برشمردهاند
(حکیمی ،بیتا ،ج ،6ص.)194 .
در کتب روايی براي ناظران و بازرسان ويوگیهايی برشمرده شده است .يکی از
روشهاي کسب اطالعات که در سیره حکومتی حضرت علی(ع) موردتتکید بوده است،
استفاده از «عیون» يا همان بازرسان مخفی است .اين بازرسان در مورد خاص کارگزاران
حکومتی که صاحب قدرت ،نفوذ و تتثیر زيادي هستند ،نظارت مینمايند .در اين
سیستم براي بازرسی دارا بودن ويوگیهايی همچون صداقت ،امانتداري و وفاداري
ضروري است .در کالم حضرت علی(ع) خطاب به مالک اشتر آمده است« :سپس همه
کارهاي کارگزاران را تحت نظر بگیر و بازرسان مخفی از میان مردمانی که اهل صدق و
وفا هستند بر آنان بگمار زيرا تحتنظر قرار دادن پنهانی امور کارگزاران آنان را وادار به
حفظ امانت و مدارا با رعیت مینمايد 52».در کالم ديگر ايشان که در ويوگیهاي اين
گروه آمده است به «اهل الصدق و الوفاء اهل االمانه و العقول» اشاره گرديده است .در
جاي ديگر به بهره بردن از مشاوران و بازرسانی توصیه شده است که اهل تملق و
چاپلوسی نبوده و و حقگو و صادق هستند.

51

در يک تقسیمبندي در آيات و روايات بهطور کلی دو نوع نظارت قابل تصور
است؛  -5نظارت درونی :که با تکیه بر مباحثی همچون تقوا و عدالت اخالقی و وجدان
و  ...به لزوم اين نوع نظارت شخصی و درونی میپردازد و ناظر به مسائل شخصی
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است .بدينمعنا که هرشخصی با ملکه نظارت درونی (تقوا) خود را از گناه و خطا حفظ
مینمايد -4 .نظارت بیرونی :که با توجه به اينکه زمامداران معصوم نیستند و احتمال
انجام خطا و اشتباه در آنها زياد است ،نیازمند نظارت دستگاهها و نهادهاي بیرونی
میباشند .اين نوع نظارت بیشتر ناظر بر جنبههاي غیرشخصی ازجمله موضوعات
اجتماعی ،حکومتی ،سیاسی و  ...است .اين دو نظارت الزم و ملزوم يکديگرند که در
آيات و روايات معتبر در امر نظارت و بازرسی وارد شده است (محرمی،5911 ،
ص.)416 .
همچنین در قرآن کريم کتمان آگاهانه بسیاري از حقايق دينی و در آمیختن حق به
باطل را از ويوگیهاي خاص يهود بر شمرده و در آيات مختلف از اين عمل نکوهیده
پرده برداشته است .بهعنوان نمونه در آيه  15سوره مبارکه آلعمران 56به اهل کتاب
هشدار می دهد که چرا حق و باطل را با هم در آمیخته کرده و در آيات ديگري مانند
آيات  5124و  53526سوره بقره ضمن دعوت به اسالم آنها را از اين کار بازداشته
است .50بهنظر می رسد اصل بحث در اين آيات ناظر بر تحريف حقیقت و خلط حق و
باطل است .بنابراين حداقل نکته قابل برداشت از اين آيات ناظر به اين است که هر نوع
تحريف حقیقت علیالخصوص خلط حق و باطل در کالم الهی مذموم است .49لذا
میتوان اين نوع شواهد قرآنی را براي تقويت ادله جرمانگاري تحريف حقیقت در
صورتهاي مالی نیز استفاده نمود.
 .3-3مباني فقهي مويد جرمانگاری

بهصورت کلی میتوان مستندات فقهی (بهمعناي عام کلمه) را که مويدي براي توجیه
جرمانگاري «اظهار نظر خالف قانون بازرس و حسابرس» محسوب میشود ،بهشرح
ذيل نام برد .الزم به ذکر است اگرچه برخی از قواعد فقهی يادشده بهصورت مستقیم
داللتی بر جرمانگاري رفتار موضوع اين مقاله ندارد ،لیکن میتوان از آنها بهعنوان مبناي
فقهی و شرعی مويد اين جرمانگاريها ياد نمود.
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 .8-3-3قاعده «حرمت اکل مال به باطل»

فقها در موارد زيادي ،از باب اکل مال به باطل به حرمت و بطالن معامله حکم نمودهاند
که برخی از آنها عبارتنداز :مالیت نداشتن موضوع معامله ،منفعت حالل نداشتن موضوع
معامله ،همراه بودن معامله با ضرر ،فساد و فحشا ،موارد لغو و لهو و( ...موسويان،
 ،5905ص .) 599 .ارتکاب جرم توسط بازرس و حسابرس نیز معموالً زمانی اتفاق
میافتد که مشارالیهم با تبانی مديريت شرکت و غالباً با دريافت پول يا امتیاز و...
علی رغم غیرواقعی يا اشتباه بودن صورتهاي مالی و يا وجود هرگونه تخلف در آن،
اقدام به تتيید آنها می نمايند که در اين حالت ،قطعاً وجه يا امتیاز دريافتی توسط اين
اشخاص مصداق بارز قاعده «حرمت اکل مال به باطل» است .آيات و روايات متعددي
بر اين قاعده داللت دارد؛ مثالً شیخ طوسی در تفسیر قسمت اول آيه  533سوره مبارکه
بقره 45که مبناي اين قاعده است ،دو قول را مطرح مینمايد؛ اول :اينکه اموال خود را
بر سبیل ظلم ،چون خیانت ،دزدي و غصب نخوريد؛ دوم :اموال خود را بر سبیل لهو و
لعب چون قمار نخوريد (شیخطوسی5290 ،ق ،ج ،4ص.)593 .

44

در کتب روايی متعدد نیز مبانی روايی اين قاعده ذکر گرديده است؛ براساس
حديث مشهور حسن بن محبوب از ام سلمه هر نوع تصرف در اموال ديگران بدون
داشتن زمینه پرداخت عقاليی ،اکل مال به باطل شناخته شده و حرام است .با توجه به
ديدگاه مفسران در بیان مفردات و اعراب آيات اشارهشده و نیز روايات وارده در
اينخصوص میتوان گفت تصرف در اموال مردم بر وجه باطل حرام و ممنوع است.
لذا هر نوع تجاوز ،تقلب ،غ  ،دزدي ،رشوه ،اخذ به زور يا أخذ به تقلب و ...که از
نظر عرف و عقال ،گرفتن مال از طريق آنها بالوجه و باطل است و هر نوع معامله چون
خريد و فروش ،اجاره و  ...بر اشیايی که منفعت عقاليی ندارند ،از نظر اسالم باطل و
حرام است( 49موسويان ،5905 ،صص.)555-559 .
در تطبیق مسائل ذکرشده با موضوع پووه

حاضر بايد گفت اگرچه امکان تطبیق

مستقیم اين قاعده بر مسئولیت کیفري بازرس و حسابرس شرکت وجود ندارد ولیکن با
توجه به اينکه معناي عام اکل مال به باطل که مفهوم گسترده و عامی داشته و به
مصاديق خاصی منحصر نیست و همچنین با عنايت به اينکه اظهارنظر غیرواقعی يا
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غیرقانونی بازرس و حسابرس ،نوعی تقلب و در نتیجه داراشدن بالجهت مال میباشد
که به سهامداران و استفادهکنندگان از اين اطالعات ضرر و زيان میرساند ،اين اقدام
چه از نظر شرع و چه از نظر عرف عموم جامعه پذيرفته شده نیست؛ لذا اقدام آنها
براساس قاعده ممنوعیت اکل مال به باطل ،حرام و مورد نهی اسالم است و میتواند
بهعنوان مويدي جهت جرمانگاري اين رفتار و نیز مجوزي براي تعزير اين اشخاص
باشد .در همین قسمت الزم به ذکر می داند موضوع داراشدن بالجهت مال توسط
حسابرس و بازرس شرکت میتواند بهعنوان عنصر مادي جرم موضوع ماده  4قانون
تشديد مجازات مرتکبین ارتشاء ،اختالس و کالهبرداري تلقی گردد و در صورت اثبات
ساير شرايط ارتکاب جرم ،با معیار تعدد جرم مورد لحاظ قرار گیرد.
 .3-3-3قاعده «ال ضرر و ال ضرار في االسالم»

اين قاعده در فقه قاعدهاي عام بوده و در اکثر ابواب فقهی مورداستفاده قرار میگیرد .در
قرآن کريم به قاعده فوق به صورت صريح اشاره نشده است ،لکن در آيات متعددي
میتوان از باب تنقیح مناط ،نفی ضرر را استنباط نمود .بهعنوان نمونه از آيات ،499
 434و  495سوره مبارکه بقره ،میتوان قاعده نفی ضرر و ضرار را برداشت نمود که
شرح و توضیح آن مجال ديگري میطلبد .عمده دلیل فقها بر قاعده نفی ضرر ،روايات
است؛ معروف ترين حديث پیرامون اين قاعده ،حديث مربوط به داستان سمره بن
جندب (حرعاملی5252 ،ق ،ج ،1ص )240 .است که مشايخ بزرگ حديث مانند شیخ
کلینی ،شیخ صدوق و شیخ طوسی در کتب مشهور خود از آن نام بردهاند .در اين
حديث شريف پیامبر اکرم(ص) به سمره فرمودند« :انک رجل مضار و الضرر و الضرار
علی مومن» 42.البته اين جمله به عبارتهاي ديگر نیز در ساير کتب روايی وارد شده
است که محل بحث نیست .عقل نیز نفی ضرر و ضرار را به صورت کلی تتيید مینمايد
و قطع نظر از وجود آيات و روايات ،مستقالً حکم به نفی ضرر و ضرار میدهد (محقق
داماد ،5919،ص )592 .علی رغم وجود نظرات گوناگون در خصوص اين قاعده ،بهنظر
میرسد قاعده الضرر اثبات حکم نیز مینمايد ،زيرا در روايت شفعه آمده است «قضی
رسول اهلل بالشفعه بین الشرکاء فی االرضین و المساکن و قال الضرر و الضرار» (ابن
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العالمه ،5933 ،ص 501 .و شیخ انصاري5252 ،ق ،ص )555 .يعنی پیامبر اکرم(ص)
حکم به شفعه بین شرکاء زمین و مسکن نموده و مبناي آن را قاعده الضرر تعیین
نمودند .مرحوم شیخ انصاري معتقد است رابطه دلیل الضرر با ديگر ادله احکام رابطه
حکومت است؛ يعنی اين قاعده بر ديگر ادله احکام حکومت دارد و میتوان گفت که
اين قاعده بر همه احکام مقدم است و اولويت دارد .در نتیجه اجراي هر حکم شرعی
در صورت برخورد با ضرر ديگران بايد متوقف شود (بهرامیاحمدي ،5930 ،ص.
 .) 465بر همین اساس اين قاعده که مناط و مالک وجود نفی ضرر و ضرار به ديگران
است ،شامل اقدامات غیرقانونی بازرس و حسابرس شرکت در اظهارنظر غیرواقع نسبت
به صورتهاي مالی نیز می گردد زيرا چه بسا اظهار نظر غیرواقعی يا متقلبانه بازرس و
حسابرس شرکت منجربه وقوع ضرر و زيان غیرقابل تصوري براي سهامداران شرکت
گردد و قطعاً اين ضرر بی

از ضرري است که براي مبناي وضع اين قاعده در برخی

روايات ذکر گرديده است .لذا هر چند در روايات به صورت صريح به بحث موضوع
اين مقاله اشاره اي نشده است ولیکن مبناي وضع قاعده الضرر شامل اين موضوع نیز
میگردد .الزم به يادآوري است ،همانگونه که در قسمت قبلی نیز ذکر شد ،اين قاعده
داللت مستقیم بر جرمانگاري رفتار موصوف ندارد و تنها میتواند بهعنوان مويدي
جهت تعزير رفتار خالف قانون بازرس و حسابرس و مجوزي براي مجازات اين گروه
از اشخاص از منظر شرع مقدس واقع شود.
 .2-3-3قاعده «وجوب حفظ نظام»

از مهمترين قواعدي که در فقه نیز منشاء وجود ساير قواعد و اصول گرديده است،
قاعده «حفظ نظام» يا «نظامات سلطانیه» است .هرچند اين قاعده بهعنوان يک قاعده
منصوص در فقه وارد نشده است ،ولیکن از توجه فقه و فقها به ابعاد اجتماعی قابل
برداشت است .فقیهان براي حفظ نظام اجتماعی و پیشگیري از هرج و مرج و
گسیختگی امور ،حتی از واجباتی به نام «واجبات نظامیه» سخن گفتهاند .واجبات نظامیه
واجباتی است که استمرار بقاي زندگی انسانها در يک جامعه منظم و بهسامان را
تضمین میکند .فقیهان از ديرباز به مستله «حفظ نظام» بهمعناي حفظ نظم و انضباط
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اجتماعی بسیار بها دادهاند .مقصود از حفظ نظام همچون يک واجب در فقه ،حفظ
کلیت اجتماع است بهخصوص نظام حکومتی .هرچند تالش براي حفظ حکومت صالح
و عادل هم مصداق روشن حفظ نظام است .مستند شمار قابل توجهی از احکام فقهی و
حتی بنیاد برخی از قواعد مسلّم فقهی« ،حفظ نظام» است؛ براي نمونه اگر قاعده يد که
آماره ملکیت است ،معتبر نباشد و مردم با اموالی که ديگران در تصرف دارند ،معامله
ملکیت نکنند ،جامعه دچار هرج و مرج يا نظام دچار اختالل میشود .به همین ترتیب،
نفی اعتبار قاعده سوق موجب اختالل جامعه و يا حرج و سختی زندگی اجتماعی
میشود .در روايت آمده است مردي به امام صادق(ع) عرض کرد« :آيا اگر من چیزي
در دست کسی ببینم جايز است شهادت بدهم آن شیء مال اوست؟» امام(ع) فرمودند:
«آري ».آن مرد گفت« :شهادت خواهم داد که آن مال در دست اوست ولی گواهی
نمیدهم که ملک اوست ،زيرا ممکن است ملک ديگري باشد ».امام فرمودند« :آيا
خريدن آن شیء از وي حالل است؟» آن مرد گفت« :بلی ».امام(ع) فرمودند« :شايد مال
ديگري باشد پس چگونه جايز است تو آن را بخري و ملک تو گردد و بعد از تملک
بگوئی اين مال من است و بر آن سوگند ياد کنی ،ولی جايز نیست نسبت به مالکیت
کسی که تو از ناحیه او مالک گرديدهاي اقرار کنی؟» سپس حضرت فرمودند« :لَوْ لَمْ يَجُزْ
هَذَا لَمْ يَقُمْ لِلْمُسْلِمِینَ سُوقٌ» يعنی :اگر اين امر جايز نباشد ،براي مسلمانها بازاري برپا
نمیشد (حرعاملی ،بیتا ،ج ،53ص 452 .و مجلسی5290 ،ق ،ص .)494 .اين حديث
به روشنی بیان میدارد که اعتبار قاعده يد نیز از جهت حفظ نظام و بازار مسلمین است.
همچنین موارد ديگر مانند نصب قاضی غیرمعصوم و يا انجام دادوستد و معامالت بین
مردم ،از باب قاعده حفظ نظام و مصلحت میباشد (خوئی5251 ،ق ،ج ،4ص 1 .و
خوئی5243 ،ق ،ج ،25ص .)6 .برخی فقها حتی حفظ نظام و مصالح اسالمی را فلسفه
تشکیل حکومت میدانند (موسويخمینی5245 ،ق ،ج ،4ص )649 .و در برخی کتب
فقهی ،کیفر خطاکار نیز از باب حفظ نظام دانسته شده و اين موضوع مهمتر از تخويف
و ترهیب مجرم مدنظر قرار گرفته است (غروياصفهانی ،5912 ،ج ،5ص.)455 .
در تطبیق اين قاعده فقهی با موضوع اين پووه

بايد گفت که اوالً :اظهارنظر
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مالی و اقتصادي شرکتها گشته و در نتیجه اعتماد به بازار سرمايه را خدشهدار
مینمايد که اين موضوع قطعاً موجب اختالل نظام و بهم ريختن نظم عمومی حاکم بر
بازار سرمايه خواهد شد .ثانیاً :اظهار نظر غیرقانونی و خالف واقع بازرس و حسابرس
شرکت میتواند لطمات و ضررهاي غیرقابل جبرانی به سرمايهگذاران و استفادهکنندگان
از اين اطالعات وارد نمايد که مخالف حفظ نظام و نظم عمومی آن خواهد شد.
بنابراين الزم است که بهمنظور جلوگیري از اختالل در نظام و حفظ مصالح اجتماعی و
بهعنوان حکم ثانوي ،با اين پديده مقابله شود و آن را جرمانگاري کرد و براي آن
مجازات سختی در نظر گرفت؛ چرا که حفظ نظام و مصالح عمومی عقالً واجب است
و بايد با آنچه موجب اختالل میشود ،برخورد و مبارزه کرد (سلیمانی و عبداللهینواد،
 ،5930صص.)09-61 .
الزم به ذکر است عالوهبر قواعد فقهی پی گفته در تتيید جرمانگاري رفتار موضوع
بحث ،کالم و سیره معصومین علیهمالسالم نیز مويد ضرورت بازرسی و حسابرسی و
نیز برخوردهاي سختگیرانه با تخلفات در اين حوزه است .از بررسی سیره علوي در
نظام حکومتی بهدست میآيد که تا آنجا که امکان داشت آن حضرت مستقیم و
بدونواسطه وارد بازار و مجامع میشدند تا اوضاع مردم را از نزديک ديده ،افکار
عمومی را نسبت به حاکمیت و کارگزاران بررسی نمايند .در منابع روايی گوناگون آمده
است که امیرالمومنین(ع) هر روز در بازارهاي کوفه میگذشتند ،امر به معروف و نهی از
منکر نموده و شخصاً به اوضاع رسیدگی میکردند (دلشاد تهرانی ،5910 ،ص.)560 .
در حديثی از امام باقر(ع) آمده که« :امیرالمومنین در کوفه صبحگاهان از دارالحکومه
بیرون میرفت و در بازارهاي کوفه يکیيکی میگشت و تازيانهاي با او بود که آن را
بر دوش داشت و دوسويه بود و «سبیه» نامیده میشد .در برابر اهالی بازارها میايستاد و
فرياد میزد« :اي بازرگانان از خداوند پروا کنید »...و در تمام بازارهاي کوفه میگشت و
سپس براي رسیدگی به کارهاي مردم برمیگشت( ».کلینی5291 ،ق ،ص)515 .
همچنین نقل شده است که حضرت «عامل السوق» اهواز را که در انجام وظايف خود
مبنی بر رسیدگی به امورات بازار و نظارت بر قیمتها و ...خیانت کرده بود ،زندانی
کردند و محلی را هم که او براي خود در بازار جهت انجام کارها درست کرده بود،
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خراب کردند (احمديمیانجی ،5912 ،ص .)559 .يا زمانی که حضرت خبري مبنی بر
خیانت ناظر بازار اهواز دريافت کردند ،نامهاي به رفاعه حاکم اهواز نوشته و از او
خواستند تا او را از نظارت بر بازار برداشته و زندانی کند (تمیمی مغربی ،5931 ،ج،4
ص.)194 .
چنانچه مشخص است در سیره اهلبیت علیهمالسالم نیز اهتمام به امر نظارت و
بازرسی به شدت مورد تتکید بوده و امیرالمومنین(ع) در مقام حاکم اسالمی و در مقام
تعزير اقدام به مجازات متخلف نمودهاند.
 .2مسئوليت کيفری بازرس و حسابرس شرکت

اگرچه در عمل ،بازرسی و حسابرسی شرکتهاي سهامی عام معموالً توسط يک
مؤسسه حسابرسی که به عنوان بازرس قانونی و حسابرس مستقل نام برده میشود،
انجام میپذيرد ،لیکن همانگونه که در سطور پیشین گذشت ،تعريف و جايگاه بازرس
از حسابرس شرکت مستقل بوده و هر کدام نق

مستقل و قابل تفکیک از يکديگر در

شرکتها ايفا مینمايند ،لذا بالتبع مسئولیت کیفري هر کدام به صورت مستقل بررسی
میگردد.
 .8-2مسئوليت کيفری بازرس

با توجه به نظريه رکن بودن بازرس در شرکتهاي سهامی (اسکینی ،5930 ،ج ،4ص.
 ، )590در صورت انجام تخلف از تکالیف و وظايف قانونی ،مسئولیتهاي مدنی 41و
کیفري بر وي تحمیل میگردد .در صورتی که بازرس مرتکب جرايم عام مانند جعل،
کالهبرداري ،توهین و  ...شود که ارتکاب اين جرايم توسط هر شخص ديگري نیز
امکان پذير است ،طبق قواعد عمومی به جرم وي رسیدگی شده و مجازات میشود.
عالوهبر اين جرايم ممکن است بازرس در رابطه با شغل و وظیفه خود نیز مرتکب جرم
شود؛ بهموجب ماده  466اليحه اصالحی قسمتی از قانون تجارت «هرکس با وجود منع
قانونی عالماً سمت بازرسی را در شرکت سهامی بپذيرد و به آن عمل کند ،به حبس
تتديبی از دو ماه تا ش

ماه يا به جزاي نقدي از بیست هزار تا يکصد هزار ريال يا به

هر دو مجازات محکوم خواهد شد ».همچنین براساس ماده  461قانون يادشده« :هرکس
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در سمت بازرسی شرکت سهامی عالماً راجع به اوضاع شرکت به مجمع عمومی در
گزارشهاي خود اطالعات خالف حقیقت بدهد و يا اينگونه اطالعات را تصديق کند،
به حبس تتديبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد ».همانگونه که مشخص است
مسئولیت کیفري بازرس در ارتباط با وظايف خاص بازرسی خود در قانون تجارت به
صراحت ذکر شده است .البته الزم به ذکر است که اين ماده مواردي را که بازرس
گزارش اشتباه يا خالف واقعی را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه مینمايد ،شامل
نمی شود و تنها شامل موردي است که بازرس به مجمع عمومی اطالعات خالف واقع
بدهد و يا آن را تصديق نمايد .بنابراين هرچند وجود اين ماده بهعنوان ضمانت اجراي
عملیات مجرمانه بازرس مفید است ،ولیکن همانگونه که ذکر شد ،جامع تمامی
اقدامات غیرقانونی بازرس نیست.
 .3-2مسئوليت کيفری حسابرس

همان گونه که ذکر گرديد حسابرس شتن مستقلی از بازرس داشته و در کنار بازرس به
حسابرسی صورتهاي مالی شرکتها میپردازد .مبناي کار و انجام وظیفه حسابرسان،
استانداردهاي حسابرسی است ،بهعبارت دقیقتر حسابرس در خصوص صورتهاي
مالی که توسط مديريت شرکت (و بر اساس استانداردهاي حسابداري) تهیه شده است،
براساس استانداردهاي حسابرسی رسیدگی مینمايد .استفادهکنندگان از صورتهاي
مالی هنگامی میتوانند به اطالعات مالی منعکس در صورتهاي مالی اتکا کنند که
شخصی مستقل ،ذيصالح و بیطرف نسبت به میزان اعتبار اين اطالعات ،نظر حرفهاي
ارائه کرده باشد .در سیستمهاي اجتماعی– اقتصادي کنونی ،وظیفه اظهار نظر نسبت به

صورت هاي مالی به حسابرسان مستقل واگذار شده است .ايفاي اين مسئولیت خطیر که
متضمن ارائه خدمات مطمئن به جامعه است ،بايد در قالب اصول و ضوابط حرفهاي
خاص و مدون انجام گیرد .اين اصول و ضوابط در حرفه حسابرسی که هدف اصلی آن
اعتباردهی است ،استانداردهاي حسابرسی خوانده میشود (کمیته تدوين استانداردهاي
حسابرسی ،5930 ،الف).
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قانون تجارت در خصوص مسئولیت کیفري حسابرس بهطور کلی ساکت است ،در
حالی است که اهمیّت و نق

حسابرس در اعتمادسازي نسبت به اطالعات مالی

کماهمیّتتر از بازرس نیست و اظهارنظر اشتباه وي میتواند وضعیت شرکت و
سهامداران را با مشکالت جدي و الينحل مواجه نمايد .بهنظر نگارندگان ،بند  9ماده 20
قانون بازار اوراق بهادار میتواند ضمانت اجراي کیفري جدي و قاطعی در برخورد با
جرايم خاص ارتکابی توسط حسابرسان و بازرسان تلقی گردد 46.اين مقرره قانونی به
جرمانگاري دو يا چند جرم مستقل از يکديگر پرداخته است؛ قسمت اول ماده به
« تخلف از مقررات قانونی ناظر به تهیه اسناد ،مدارک ،بیانیه ثبت يا اعالمیه پذيرهنويسی
جهت ارائه به سازمان» و قسمت اخیر آن به «تخلف از مقررات قانونی ناظر به بررسی
و اظهار نظر يا تهیه گزارش مالی ،فنی يا اقتصادي يا هرگونه تصديق مستندات و
اطالعات» اشاره نموده است (جوانمردي ،5909 ،صص )564-541 .و دقیقاً در بیان
ضمانت اجراي تخلف بازرس و حسابرس شرکت در اظهارنظر نسبت به موارد يادشده
در اين مقرره است.
بهطور کلی براي ارائه صورتهاي مالی به سازمان بورس و اوراق بهادار  2مرحله
وجود دارد :الف :ناشر برخی اطالعات و صورتهاي مالی و يا گزارش تفسیري
مديريت در خصوص پی بینی سود سهام را پس از تهیه جهت بررسی و اظهارنظر به
بازرس و حسابرس شرکت ارائه مینمايد؛ ب :بازرس و حسابرس در خصوص
مطابقت آنها با قانون و يا استانداردهاي حسابرسی اظهار نظر يا آن اطالعات را تصديق
می نمايد؛ ج :بازرس و حسابرس اين اطالعات را همراه با اظهار نظر خود بر روي
سامانه کدال منتشر مینمايد؛ د :ناشر نیز اطالعات و صورتهاي مالی را مستقالً بر
روي سامانه کدال منتشر مینمايد .اهم وظیفه حسابرس و بازرس شرکت در مرحله دوم
نمايان میشود و همین مرحله است که در قسمت اخیر بند  9ماده  20قانون يادشده
مورد جرمانگاري قرار گرفته است 41.بنابراين در اين قسمت مختصراً به عناصر متشکله
جرم اظهارنظر غیرقانونی بازرس و حسابرس شرکت میپردازيم.
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 .8-3-2عنصر مادی

براساس تقسیمبندي مشهور غالب جرايم از سه عنصر قانونی ،مادي و روانی تشکیل
میشود(میرمحمدصادقی5904 ،ب ،ص .)11 .البته بهنظر برخی حقوقدانان عنصر
قانونی در واقع ترجمان همان «اصل قانونی بودن جرم» است (میرمحمدصادقی،
5904الف ،ص ) 46 .که نیاز به بررسی مجزا و مستقل ندارد .به هر حال چه عنصر
قانونی را عنصري مجزا و در عرض ساير عناصر متشکله جرم در نظر بگیريم و چه آن
را ترجمان اصل مذکور بدانیم ،نیاز به اختصاص قسمت جداگانهاي از اين پووه

به

اين موضوع نیست و تنها به اين بسنده میشود که بهنظر میرسد بند  9ماده  20قانون
بازار اوراق بهادار بهعنوان عنصر قانونی و يا مبناي مجازات بازرس و حسابرس شرکت
بهشمار میآيد و به استناد اين مقرره قانونی میتوان به مجازات بازرس و حسابرس
متخلف پرداخت.
رفتار فیزيکی جرم مزبور تخلف از مقررات قانونی ناظر به بررسی و اظهارنظر يا
تهیه گزارش مالی ،فنی يا اقتصادي يا هرگونه تصديق مستندات و اطالعات است .اين
جرم هم بهصورت فعل و هم بهصورت ترک فعل قابل ارتکاب است؛ لذا هرگاه
حسابرسی که تخلفی در صورتهاي مالی مشاهده کرده است و يا بازرسی که متوجه
عدمرعايت مقررات قانونی شده است ،ولیکن از تذکر در اين خصوص خودداري کرده
و با هماهنگی ناشر و به نوعی تبانی با او تخلفات مزبور را متذکر نشده است ،مشمول
اين مقرره قانونی میگردد .البته واضح است که فرض ارتکاب جرم مزبور بهصورت
ترک فعل ،دارا بودن ساير شرايط مسئولیت کیفري تارک فعل در حقوق ايران است.

43

همچنین اين جرم در زمره جرايم آنی بوده و بهمحض انجام فعل يا ترک فعل يادشده،
جرم به وقوع میپیوندد.
از شرايط و اوضاع و احوال ارتکاب اين جرم میتوان به دو شرط مهم و اساسی
اشاره کرد:
الف) وجود مسئولیت قانونی (و نه صرفاً اخالقی) در بررسی و اظهارنظر يا تهیه
گزارش مالی ،فنی يا اقتصادي .دارا بودن مسئولیت قانونی و نه صرفاً اخالقی در بررسی
و اظهارنظر يا تهیه گزارش مالی ،فنی يا اقتصادي از شرايط اصلی اوضاع و احوال
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ارتکاب اين جرم میباشد .تا زمانی که هیچگونه مسئولیت قانونی براي شخص در
اظهارنظر و ...وجود نداشته باشد ،نمیتوان تخلف از مقررات توسط وي را مستوجب
عقاب و سرزن

دانست .بهعنوان مثال در جرم موضوع اين فصل هرگاه ناشر

صورتهاي مالی را تهیه نمايد و به شخصی که هیچتخصصی در حسابرسی و بازرسی
ندارد بدهد و شخص مزبور نیز به تتيید اين صورتهاي مالی اقدام نمايد ،نمیتوان اين
شخص را به دلیل اينکه از مقررات قانونی در اظهار نظر در خصوص صورتهاي مالی
تخلف نموده است ،محکوم نمود ،زيرا شخص مزبور هیچگونه مسئولیت قانونی در
قبال اظهارنظر در اين خصوص نداشته است .اما هرگاه بازرس و يا حسابرس مستقل
شرکت در خصوص صورتهاي مالی کوچکترين تخلفی از مقررات قانونی نمايد ،به
دلیل آنکه وظیفه قانونی در اظهار نظر مطابق قانون داشته است ،به مجازات صدر ماده
 20محکوم خواهد شد.
ب) وجود رابطه قراردادي با شرکت .از ديگر شرايط و اوضاع و احوال ارتکاب
جرم موضوع اين فصل وجود رابطه قراردادي با شرکت است .هرگاه شرکتی از يکی از
مؤسسات حسابرسی بهعنوان حسابرس و بازرس استفاده نمايد و با انعقاد قرارداد
حسابرسی و بازرسی ،اظهار نظر و تهیه گزارش را به آن شرکت محول نمايد ،آن
مؤسسه در صورت تخلف از مقررات قانونی مرتکب جرم موضوع اين فصل شده
است .در شرايط و اوضاع و احوال وقوع اين جرم وجود رابطه قراردادي با شرکت
اهمیّت دارد و نه با سازمان بورس و يا سازمان حسابرسی؛ کما اينکه حقالزحمه انجام
عملیات حسابرسی و بازرسی خود را نیز از شرکت موردنظر دريافت میدارند .بنابراين
هرگاه حسابرس شرکت در مجمع عمومی صاحبان سهام و براساس تشريفات قانونی
بهعنوان حسابرس انتخاب گرديده و رابطه قراردادي با شرکت تحتنظارت خود داشته
باشد و در خصوص صورتهاي مالی شرکت اظهارنظر غیرقانونی و خالف مقررات
نمايد و اين صورتهاي مالی حسابرسی شده جهت انتشار عمومی در سامانه مربوطه
(کدال) به ثبت رسد ،جرم موضوع بند  9ماده  20قانون يادشده واقع شده است .در
پايان مبحث مربوط به عنصر مادي اين جرم الزم به ذکر است که اين جرم از نوع
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جرايم مطلق محسوب میگردد که به وقوع پیوستن نتیجه خاص مانند ورود ضرر و
زيان به ديگري از شرايط تحقق آن نمیباشد.

40

 .3-3-2عنصر رواني

براي تحقق هر جرم نقض اوامر و نواهی قانونگذار به تنهايی کافی نیست .فعل
مجرمانه بايد نتیجه خواست و اراده فاعل باشد .در خصوص جرم «تخلف از مقررات
قانونی در بررسی و اظهارنظر »...نیز مانند ساير جرايم وجود قصد ارتکاب جرم براي
وقوع جرم الزم و مسلّم است .بهطوريکه تخلف از مقررات قانونی بدون قصد انجام
تخلف (قصد فعل يا همان سوءنیت عام) امکانپذير نبوده و اصالً جرم محسوب
نمی شود .منظور از سوءنیت عام ،عمد در ارتکاب فعل يا همان اراده خودآگاه فرد در
ارتکاب عمل مجرمانه است که در اين جرم قصد و عمد فاعل در ارتکاب تخلف مزبور
سوءنیت عام جرم بهشمار می رود .لذا چنانچه حسابرس در اظهارنظر نسبت به
صورتهاي مالی با سهلانگاري تام قسمتی از استانداردهاي حسابرسی را رعايت نکند
و به اين بیتوجهی خود نیز واقف نباشد ،نمیتوان سوءنیت عام وي را محرز دانست؛
چرا که بعید است بتوان سهلانگاري وي را «تخلف» در اجراي وظايف محوله از
مقررات قانون بازار دانست؛ و همچنین الزمه تخلف ،عمد و قصد در تخلف است و
سهلانگاري نمیتواند عنصر روانی آن را تشکیل دهد (میرزايیمنفرد ،5930 ،ص.
 .)494آگاهی مرتکب به عدموجود شرايط قانونی مانند ناقص و نادرست بودن
اطالعات و مدارک نیز شرط ديگر تحقق عنصر روانی اين جرم تلقی میشود .در اين
جرم با توجه به اينکه قانونگذار صراحتاً به وجود قصد نتیجه يا سوءنیت خاص اشاره
نکرده و تنها به ذکر «تخلف از مقررات قانونی» بسنده کرده است ،وجود سوءنیت
خاص ضروري نیست و دارا بودن سوءنیت عام براي ارتکاب آن کافی است.
 .2-2مسئوليت کيفری مؤسسات حسابرسي بهعنوان اشخاص حقوقي

بهصورت کلی نهادهاي مرتبط با حرفه حسابداري را میتوان شامل نهادهايی از قبیل
سازمان حسابرسی ،جام عه حسابداران رسمی ايران ،سازمان امور مالیاتی و سازمان
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بورس و اوراق بهادار دانست .هرکدام از اين نهادها داراي شرح وظايف مجزا و مستقل
از يکديگرند و ساختار اداره و تشکیالت خاص خود را دارا میباشد.

99

براساس ماده  59دستورالعمل مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق
بهادار ،مصوب جلسه  5936/91/93شوراي عالی بورس و اوراق بهادار و اصالحیههاي
بعدي آن ،شرکتهاي ثبتشده نزد سازمان ،يا متقاضی پذيرش در بورس اوراق بهادار
يا بازارهاي خارج از بورس ،شرکتهاي فرعی ،شرکتهاي سهامی عام با عرضه
عمومی و نهادهاي مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمی مکلفند
حسابرس مستقل و بازرس قانونی خود را از میان سازمان حسابرسی يا مؤسسات
حسابرسی عضو جامعه که در فهرست مؤسسات حسابرسی معتمد درج شدهاند و از
توانايی الزم متناسب با اندازه شرکت برخوردار هستند ،انتخاب نمايند.
با توجه به دستورالعمل يادشده و ساير قوانین و مقررات موضوعه بهخصوص ماده
 529قانون مجارات اسالمی (مصوب  )5904بهنظر میرسد در صورت ارتکاب جرم
توسط شريک و مدير مؤسسه (که امضاکنندگان و مسئول مستقیم گزارش حسابرسی
هستند) جرم را میتوان به مؤسسه حسابرسی نیز منتسب نمود .اين موضوع در
دستورالعمل اخیرالذکر نیز پذيرفته شده است ،چرا که در ماده  56آن به ضمانت
اجراهاي مربوط به تخلف از مقررات در خصوص مؤسسه پرداخته است؛ لذا هرگاه در
گزارش حسابرسی تخلفی رخ دهد که آن تخلف ضمانت اجراي کیفري داشته باشد،
عالوهبر مرتکبین اصلی که همان دو نفر امضاءکننده ذيل گزارش هستند ،شخصیت
حقوقی مؤسسه را نیز میتوان مجازات نمود .بديهی است انتساب جرم به مؤسسه
حسابرسی در صورتی مدنظر است که ساير شرايط مسئولیت کیفري اشخاص حقوقی
را دارا باشد.
در ايران تا قبل از تصويب قانون مجازات اسالمی فعلی(مصوب  )5904مسئولیت
کیفري اشخاص حقوقی بهعنوان يک قاعده کلی پذيرفته نشده بود و تنها بهصورت
گذرا و موردي در برخی قوانین خاص به اين موضوع اشاره شده بود .البته اين موضوع
در ساير نظامات حقوقی ازجمله آمريکا ،فرانسه ،انگلستان ،ژاپن و حتی در بسیاري از
کشوره اي اسالمی همچون افغانستان ،لبنان ،سوريه ،اردن ،عراق ،امارات متحده عربی و
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الجزاير موردپذيرش واقع گرديده است (سلیمی ،5902 ،ص .)529 .در ايران پس از
تصويب قانون مجازات اسالمی (مصوب  )5904اين موضوع صراحتاً و بهصورت کلی
پذيرفته شد.

95

براساس ماده  529قانون مجازات اسالمی «در مسئولیت کیفري اصل بر مسئولیت
شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی داراي مسئولیت کیفري است که
نماينده قانونی شخص حقوقی بهنام يا در راستاي منافع آن مرتکب جرمی شود.
مسئولیت کیفري اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست».
در اين قسمت الزم است به توضیح مختصر برخی عبارات ذکرشده در اين ماده مانند
«نمايندگی قانونی» يا «بهنام يا در راستاي منافع» پرداخته شود .اوالً علیرغم وجود
اختالفنظرهاي فراوان در خصوص عبارت «نماينده قانونی» بهنظر میرسد هر شخصی
که قول و عمل او عرفاً در حک م قول و عمل شخص حقوقی باشد ،نماينده قانونی آن
شخص حقوقی محسوب میشود (مشروح مذاکرات جلسات علمی سازمان بورس و
اوراق بهادار ،مورخ  .)5901/96/56بنابراين منظور از نمايندگی قانونی در اين ماده،
صرفاً نمايندگی قانونی مذکور در ماده  541اليحه اصالحی قسمتی از قانون تجارت

94

که تنها مدير عامل را نماينده شرکت ذکر کرده نموده ،نیست و اين ماده تنها به ذکر
يکی از مصاديق نمايندگی قانونی پرداخته است (موسوي مجاب و رفیعزاده،5902 ،
صص.)560-521 .
شرط ديگر تحقق مسئولیت کیفري شخص حقوقی آن است که نماينده قانونی،
جرم را «بهنام» يا «در راستاي منافع» شخص حقوقی انجام دهد .انجام وظیفه «بهنام»
شخص حقوقی بدينمعناست که نماينده قانونی عمل مجرمانه را عمالً و رسماً از طرف
شخص حقوقی انجام دهد نه از طرف خود .انجام رفتار در راستاي منافع شخص
حقوقی نیز بدين معناست که نماينده بدون در نظر گرفتن منافع شخصی خود و با
انگیزه و داعی کسب سود و منفعت براي شخص حقوقی مرتکب جرم گردد
(موسويمجاب و رفیعزاده ،5902 ،صص.)560-521 .
با توجه به توضیحات فوق بهنظر میرسد در صورت ارتکاب جرم توسط مدير و
شريک مؤسسه حسابرسی که امضاکنندگان صورتهاي مالی هستند ،انتساب جرم به
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مؤسسه حسابرسی (البته با فرض دارا بودن شرايط پی گفته در باب مسئولیت کیفري
اشخاص حقوقی) امکانپذير میباشد .چرا که با توجه به مطالب فوقالذکر ،قطعاً مدير
و شريک مؤسسه حسابرسی را میتوان نماينده قانونی مؤسسه حسابرسی محسوب کرد
و در صورتی که اين دو ،به نام يا در راستاي منافع مؤسسه مرتکب جرمی گردند ،آن
جرم عالوهبر آن دو شخص به مؤسسه مزبور نیز قابل انتساب میباشد.
جمعبندی و نتيجهگيری

بازرس و حسابرس از ارکان شرکت محسوب میگردند .نق

حسابرس و بازرس در

شرکتهاي سهامی عام بهحدي مهم و جدي است که صورتهاي مالی ارائهشده به
سازمان بورس و اوراق بهادار بدون حسابرسی آنها از اعتبار بااليی برخوردار نیست.
علی رغم نق

مهم و ضروري اين اشخاص براي اظهارنظر خالف قانون و مقررات

آنها ،ضمانت اجراي کیفري مشخص و محکمی غیر از ماده  461اليحه اصالحی قانون
تجارت وجود ندارد .اين ماد ه نیز جامع و مانع تمامی مصاديق نیست و شامل حسابرس
شرکت نمیشود .بهنظر میرسد قسمت اخیر بند  9ماده  20قانون بازار اوراق بهادار
ضمانت اجراي متقنی در خصوص اظهارنظر غیرقانونی بازرس و حسابرس شرکت
است که اين اشخاص در صورت دارا بودن عناصر متشکله جرم ،مشمول مجازات
پی بینی شده در اين مقرره قانونی میگردند .مسلّم است با توجه به مشکالت اين بند
قانونی ،اصالح آن میتواند به بهبود آن کمک نمايد.
از يافتههاي ديگر اين مقاله تطبیق مسئولیت کیفري مؤسسات حسابرسی با
مسئولیت کیفري اشخاص حقوقی در ايران است .بهنظر میرسد میتوان عالوهبر قائل
شدن مسئولیت کیفري براي شخص حسابرس و بازرس ،به مسئولیت کیفري مؤسسات
حسابرسی (در قالب شخص حقوقی) نیز قائل شد .اين موضوع تا قبل از تصويب قانون
مجازات اسالمی فعلی (مصوب  )5904در حقوق ايران پذيرفته نبود ولیکن با تصويب
مواد  49و  529اين قانون قدم مثبت و روبه جلويی در اين خصوص برداشته شده و
مسئولیت کیفري اشخاص حقوقی پذيرفته شده است.
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از سوي ديگر هرچند در متون اسالمی و فقهی بهلحاظ جديد بودن موضوع،
قاعدهاي مختص به بازرسی و حسابرسی شرکتها وجود ندارد ،ولیکن قواعد مسلم
فقهی همچون «ممنوعیت اکل مال به باطل»« ،ممنوعیت ضرر و ضرار در اسالم» و
«حفظ نظام» بهعنوان مويدات جرمانگاري اين رفتار شرح و توضیح و مطابقت داده شده
است .بهنظر میرسد قواعد عام و مطلق فقهی و شرعی و عقلی ،وجود مسئولیت کیفري
براي اين موضوع را تتيید و استوار مینمايد .لذا به اين علت که اظهارنظر غیرقانونی
حسابرس و بازرس عالوهبر دارا شدن بالجهت مال توسط اين دسته ،موجب
ضرروزيان سهامداران و سرمايهگذاران گشته و همچنین به اعتبار بازار سرمايه کشور
لطمه وارد مینمايد ،میتوان با تطبیق بر قواعد فقهی مذکور و نیز آيات و روايات
مرتبط ،لزوم جرمانگاري و برخورد کیفري با اين اشخاص را برداشت نمود.
نکته قابل توجه ديگر اينکه ارتکاب جرم موضوع اين مقاله میتواند بهصورت
مستقل حائز عناوين مجرمانه ديگري نیز تلقی گردد که هرکدام در جاي خود شايسته
بررسی است .بهعنوان مثال در صورتی که عملیات بازرسی و حسابرسی يک شرکت
بر رسی و اظهارنظر نادرست حسابرس و بازرس شرکت منجربه افزاي

يا کاه

نادرست و کاذب قیمت گردد و از اين طريق مال ديگري برده شود میتواند بهعنوان
مقدمات جرم کالهبرداري مورد تعقیب قرار گیرد .همچنین در صورتی که حسابرس در
نتیجه اظهارنظر خال ف واقع يا برخالف استانداردهاي مربوطه کسب مال يا وجه نمايد،
فرضیه ارتکاب جرم تحصیل مال از طريق نامشروع (جرم موضوع ماده 4قانون ارتشاء و
اختالس و کالهبرداري) قابل بررسی است .اگرچه اين مقاله بهصورت خاص به بررسی
مسئولیت کیفري حسابرس بازرس در فقه و قانون بازار پرداخته است ،ولیکن در
صورت تطبیق رفتار مجرمانه بر جرايم عمومی ديگر امکان بررسی آنها نیز وجود دارد.
لذا میتوان حسب مورد وقوع جرايم عمومی قوانین کیفري موضوعه مانند ماده 413
اليحه اصالحی قانون تجارت يا قوانین مالیاتی ،پولی ،بانکی و ...را موردبررسی قرار داد
که پرداختن به هر يک از آنها فرصت مجزايی میطلبد.
در پايان با توجه به اهمیّت موضوع و با عنايت به اثرات غیرقابل جبران اظهارنظر
خالف واقع و غیرقانونی بازرس و حسابرس شرکت در خصوص اطالعات مالی
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شرکتها ،پیشنهاد میگردد اليحه مستقلی در خصوص مسئولیت کیفري بازرس و
حسابرس شرکت تنظیم و توسط دولت به مجلس شوراي اسالمی تقديم گردد.
يادداشتها

 .5ماده  21قانون بازار اوراق بهادار« :هر ناشري که مجوز انتشار اوراق بهادار خود را از
سازمان دريافت کرده است ،مکلف است حداقل موارد زير را طبق دستورالعمل اجرايی که
توسط سازمان تعیین خواهد شد ،به سازمان ارائه نمايد:
أ.

صورتهاي مالی ساالنه حسابرسی شده.

ب .صورتهاي میاندورهاي شامل صورتهاي مالی ش ماهه حسابرسی شده،
صورتهاي مالی سهماهه.
ج .گزارش هیتت مديره به مجامع و اظهارنظر حسابرس .
د .اطالعاتی که اثر بااهمیتی بر قیمت اوراق بهادار و تصمیم سرمايهگذاران دارد».
 .4سامانه جامع اطالع رسانی ناشران (کدال).
 .9ماده  1دستورالعمل اجرايی افشاي اطالعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس و
اوراق بهادار.
 .2ماده  21قانون بازار اوراق بهادار و ماده  424اليحه اصالحی قانون تجارت.
 .1مواد  561 ،505 ،565 ،540 ،519اليحه اصالحی قسمتی از قانون تجارت.
 .6ماده  515اليحه اصالحی قسمتی از قانون تجارت.
 .1مواد  01،05 ،521 ،551و  04اليحه اصالحی قسمتی از قانون تجارت.
 .3ماده  41اساسنامه سازمان حسابرسی :مؤسسه حسابرسی  ،مؤسسهاي است که بهمنظور انجام
خدمات حسابرسی ،بازرسی قانونی و ساير خدمات تخصصی و حرفهاي مندرج در بند «ت»
ماده ( )5اين اساسنامه ،توسط حداقل سه نفر حسابدار رسمی شاغل و بر اساس شرايط زير
تشکیل میشود:
أ.

مؤسسه حسابرسی پس از صدور مجوز تتسیس توسط جامعه ،بايد بر طبق مقررات
بهعنوان مؤسسه انتفاعی غیرتجاري ثبت شود.
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ب .در نام هر مؤسسه حسابرسی بايد عبارت «موسسه حسابرسی» و به دنبال نام مؤسسه،
عبارت «حسابداران رسمی» قید شود.

ج .شرکاي يک مؤسسه حسابرسی بايد بهطور تمام وقت منحصراً در همان مؤسسه بهکار
حرفهاي اشتغال داشته باشند .شرکاي يادشده بايد حداقل سه سال سابقه کار تماموقت
در سطح مدير حسابرسی در مؤسسات عضو جامعه يا سازمان حسابرسی داشته باشند.
حسابداران رسمی که سوابق آنها در سطح مدير حسابرسی کمتر از میزان مقرر در اين
ماده باشد میتوانند بهصورت استخدام تماموقت در مؤسسات حسابرسی ،کسري
سوابق مذکور را تکمیل نمايند .ضوابط مربوط به احراز شرايط مدير حسابرسی و
استخدام آنها توسط شوراي عالی تعیین میگردد.
د .شرکاي مؤسسه حسابرسی در مقابل فعالیتهاي مؤسسه و اشخاص ثالث مسئولیت
تضامنی دارند.
9. Directoire
 .59بند  4ماده  443قانون شرکتهاي تجارتی فرانسه.
11. Registration Statement
12. Securities & Exchange Commission
 .59براي مطالعه بیشتر مراجعه شود به جناتی ،محمدابراهیم ( .)5912ادوار فقه و کیفیت بیان
آن ،تهران :کیهان.
 « 52ثُمَّ تَفَقَّدْ أَعْمَالَهُمْ وَ اِبْعَثِ اَلْعُیُونَ مِنْ أَهْلِ اَلصِّدْقِ وَ اَلْوَفَاءِ عَلَیْهِمْ فَإِنَّ تَعَاهُدَكَ فِی اَلسِّرِّ لِأُمُورِهِمْ
حَدْوَةٌ لَهُمْ عَلَى اِسْتِعْمَالِ اَلْأَمَانَةِ وَ اَلرِّفْقِ بِالرَّعِیَّةِ» (نهجالبالغه.)19 :
 .51نهجالبالغه .559 :براي مطالعه بیشتر مراجعه شود به سجادي ،سیدعلی ( .)5939نظام کنترل
و نظارت در اسالم با تتکید بر حکومت أمیرالمومنین علیهالسالم ،تهران :دانشگاه امام صادق
علیهالسالم.
 .56يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.
 .51وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ .
 .53الَّذِينَ آتَیْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ کَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَیَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ.
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 .50اين موضوع در آيات متعدد ديگر همچون بقره  510و  ،526انعام  ،05قصص  14و 19
و ...اشاره گرديده است.
 .49براي مطالعه بیشتر مراجعه شود به فتحی ،علی ( ،)5933قرآن کريم و موضوع تحريفگري
اهل کتاب بهويوه يهود ،قرآن شناخت.454-561 ،)2(4 ،
 .45وَ ال تَأْکُلُوا أَمْوالَكُمْ بَیْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلَی الْحُكَّامِ لِتَأْکُلُوا فَريقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَ
أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.
 .44جهت رعايت اختصار به ذکر آدرس آياتی که بر اين قاعده داللت مینمايد ،بسنده گرديد
و خواننده محترم را به کتب تفسیري مفسرين گرانقدر در اين خصوص ارجاع مینمايد:
نساء  565 ،569 ،40و توبه .92
 .49در منابع اسالمى ,در بسیارى از موارد ،تعبیر «اکل سحت» ،مرادف با «اکل مال به باطل»
بهکار رفته است و بر امورى چون رشوه ،قمار ،غصب و نیز درآمدهايى که از طريق
جادوگرى ،لهو و لعب ،و خريد و فروش اعیان نجسه ،مانند مردار ،شراب و ...بهدست آيد،
«اکل سحت» اطالق شده است .گرچه واژه «سحت» ،در اصل به معناى قطع کردن ،بريدن
و استیصال است و با مفهوم باطل تفاوت دارد ،ولى از آنجا که به کسبهاى حرام و اموالى
که از راههاى خالف شرع و به شیوههاى غیرعادالنه بهدست آيد «سحت» گفته شده،
معنايى شبیه باطل دارد .در منابع مختلف هر مالی که از راه غیرحالل بهدست آمده باشد،
«سحت» نام دارد (محقق بحرانی ،بیتا ،ج  ،53ص 15 .و مکارم شیرازي ،5919 ،ج  ،2ص.
 .)939سحت نیز همچون باطل ،عمومیت دارد .گرچه در پارهاى از آيات و روايات ،بر
مصاديق خاصى تطبیق و تفسیر شده ،ولى پیداست که اختصاصى به آن موارد ندارد و هر
نوع حرامخوارى و درآمد نامشروع را شامل مىشود .در حقیقت «سُحت» برکت و حیات و
سالمت اجتماعى را از بین مىبرد و باعث رکود و سکون مىگردد .در باطل نیز همین
تعريف جريان دارد .از اين روى ،مىتوان گفت« :سحت» و «باطل» گرچه در ريشه لغوى
تفاوتهايى دارند ،ولى در بسیارى از جهات مشترک مىباشند و موارد «سحت» مشمول
اصل اکل مال به باطل مىشود (اسماعیلی ،5919 ،صص.)521-541 .
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 .42البته عبارت «علی مؤمن» در اين منبع وارد شده و در کتب فقهی ديگر تعبیر يادشده وجود
ندارد.
 .41ماده  512اليحه اصالحی قانون تجارت :بازرس يا بازرسان در مقابل شرکت و اشخاص
ثالث نسبت به تخلفاتی که در انجام وظايف خود مرتکب میشوند ،طبق قواعد عمومی
مربوط به مسئولیت مدنی مسئول جبران خسارات وارده خواهند بود .براي مطالعه بیشتر
مراجعه شود به امانی ،علی و دوانی ،غالمحسین ( .)5909جرايم و تخلفات حسابرسی،
حسابدار رسمی.99-51 ،)51(2 ،
 .46براساس مقرره قانونی مزبور «هر شخصی که مسئول تهیه اسناد ،مدارک ،اطالعات ،بیانیه
ثبت يا اعالمیه پذيرهنويسی و امثال آنها جهت ارائه به سازمان میباشد و نیز هر شخصی
که مسئولیت بررسی و اظهار نظر يا تهیه گزارش مالی ،فنی يا اقتصادي يا هرگونه تصديق
مستندات و اطالعات مذکور را بر عهده دارد و در اجراي وظايف محوله از مقررات اين
قانون تخلف نمايد ».به حبس تعزيري از يک ماه تا ش

ماه يا به جزاي نقدي معادل يک

تا سه برابر سود بهدست آمده يا زيان متحمل نشده يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
 .41از اطالق ماده چنین استنباط میگردد که عالوهبر بازرس و حسابرس هر شخص ديگري
نیز که به بررسی و اظهارنظر يا تهیه گزارش مالی ،فنی يا اقتصادي يا هرگونه تصديق
مستندات و اطالعات مذکور بپردازد مشمول اين ماده میشود .لذا میتوان مسئولیت کیفري
مشاوران حقوقی و ارزشیاب را نیز با توجه به اين بند قانونی توجیه و بررسی نمود
(مشروح مذاکرات جلسات علمی سازمان بورس و اوراق بهادار ،مورخ  )5902/55/49که
از حوصله اين پووه

خارج بوده و مجال ديگري میطلبد.

 .43براي مطالعه بیشتر در خصوص شرايط مسئولیت کیفري تارک فعل در حقوق ايران
مراجعه شود به میرمحمدصادقی ،حسین ( .)5904جرايم علیه اشخاص ،تهران :بنیاد حقوقی
میزان.
« .40تعیین جزاي نقدي بهصورت مضربی از سود بهدست آمده يا زيان متحمل نشده در مادتین
 26و  20قانون بازار اوراق بهادار (آن هم بهنحو تخییري) با توجه به عدمامکان محاسبه
سود يا زيان مادي مستقیم و قطعی در کلیه موارد ناظر به فروضی است که امکان احتساب
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رقم مزبور فراهم باشد و اين نحو از تعیین مجازات ،کمترين داللتی بر مقید بودن جرم به
تحصیل سود يا دفع ضرر ندارد( ».دادنامه شماره  0990014599499923-0مورخ
 5909/94/44شعبه  5504دادگاه عمومی جزايی ويوه رسیدگی به جرايم اقتصادي).
 .99براي اطالع بیشتر در خصوص ساختار ،تشکیالت و وظايف سازمان حسابرسی مراجعه
شود به  www.audit.org.irو همچنین در خصوص ساختار ،تشکیالت و وظايف جامعه
حسابداران رسمی ايران به .www.iacpa.ir
 .95براي مطالعه بیشتر در خصوص مبانی مسئولیت کیفري اشخاص حقوقی و نظريات
مختلف مراجعه شود به شريفی ،محسن ،حبیبزاده ،محمدجعفر ،عیسايیتفرشی ،محمد و

فرجیها محمد ( .)5904دگرگونیهاي مسئولیت کیفري اشخاص حقوقی در ايران ،حقوقی
دادگستري.34 ،
 .94ماده  :541مدير عامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیتت مديره به او تفويض
شده است ،نماينده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضاء دارد.
کتابنامه

احمدي میانجی ،علی ( .)5912لزوم وزارت اطالعات درحکومت اسالمی .قم :برگزيده.

ابنالعالمه ( .)5933ايضاح الفوائد( .تعلیق و تحقیق :السیدحسین الموسويالكرمانی ،الشیخ علیپناه
االشتهاردي ،الشیخ عبدالرحیم البروجردي) .قم :المطبعة العلمیة.
اساتید دانشگاه؛ قضات و کارشناسان حقوقی؛ جلسات علمی؛ سازمان بورس و اوراق بهادار
( .)5901-5904مديريت امور حقوقی و انتظامی ،تهران :سازمان بورس و اوراق بهادار.
اسکینی ،ربیعا ( .)5930حقوق تجارت «شرکتهاي تجاري» (جلد  ،)4تهران :سمت.
اسماعیلی ،اسماعیل ( .)5919اکل مال به باطل در بین

فقهی شیخ انصاري .کاوشی نو در فقه

اسالمی.521-541 ،)65(56 ،
ارباب سلیمانی ،عباس ( .)5909آيین رفتار حرفهاي براي حسابداران حرفهاي ،تهران :شهر
ياس و مرکز آموزش و تحقیقات حسابداري و حسابرسی حرفهاي.
اردبیلی ،محمدعلی ( .)5904حقوق جزاي عمومی (جلد  ،)4تهران :میزان.
اقدامی ،حسین ( .)5904مسئولیتهاي حقوقی مديران شرکتهاي تجاري .تهران :حديث مهر.
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امانی ،علی ،و دوانی ،غالمحسین ( .)5909جرايم و تخلفات حسابرسی .حسابدار رسمی،
.99-51 ،)51(2
انصاري ،شیخمرتضی (5252ق) .رسائل فقهیة .المؤتمر العالمی بمناسبة الذکرى المئوية الثانیة
لمیالد الشیخ األنصاري.
بهرامیاحمدي ،حمید ( .)5930قواعد فقه (جلد  ،)5تهران :دانشگاه امام صادق علیه اسالم.
تمیمى مغربى ،ابوحنیفه؛ و نعمان بن محمد بن منصور (5931ق) .دعائم االسالم( .ج .)4قم:
مؤسسه آلالبیت علیهم السالم.

جوانمردي ،محمد (-5909الف) .جرايم بورسی موضوع بند  9ماده  20قانون بازار اوراق بهادار
(پاياننامه کارشناسیارشد) .دانشگاه امام صادق علیهالسالم ،تهران ،ايران.
جوانمردي ،محمد (-5909ب) .نقض مقررات در ارائه اسناد و مدارک به سازمان بورس و
اوراق بهادار .بورس اوراق بهادار.564-541 ،)46(1 ،
حکیمی ،محمدرضا (بیتا) .الحیاۀ (جلد ( .)6احمد آرام ،مترجم) .تهران :دفتر نشر فرهنگ
اسالمی.
حرعاملی ،محمد بن حسن (5252ق) .وسائل الشیعة (جلد  .)1قم :مؤسسة آل البیت(ع) إلحیاء
التراث.
حرعاملی ،محمد بن حسن (بیتا) .وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشريعة (جلد .)53
بیروت :دار احیاء التراث العربی.
ساکی ،محمدرضا ( .)5909مسئولیت کیفري .تهران :جاودانه جنگل.

سجادي ،سیدعلی ( .)5939نظام کنترل و نظارت در اسالم با تتکید بر حکومت امیرالمومنین
علیهالسالم(.پايان نامه کارشناسیارشد) ،دانشگاه امام صادق علیهالسالم ،تهران ،ايران.

سلیمانی ،حمید؛ عبداللهینواد ،عبدالکريم ( .)5930بررسی مبانی فقهی جرم پولشويی .مطالعات
فقه و حقوق اسالمی.09 -61 ،)9(5 ،
سلیمی ،صادق ( .)5902چکیده حقوق جزاي عمومی .تهران :جاودانه جنگل.
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شوراي عالی بورس و اوراق بهادار ( .)5936دستورالعمل مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان
بورس و اوراق بهادار (مصوب جلسه  5936/91/93و اصالحیههاي  5909/55/51و
 ،)5904/92/95تهران :سازمان بورس و اوراق بهادار.
دلشادتهرانی ،مصطفی ( .)5910ارباب امانت .تهران :دريا.
طباطبائی ،محمدحسین (بیتا) .تفسیر المیزان (جلد ( ،)4سیدمحمدباقر موسوىهمدانى،
مترجم) ،قم :دفتر انتشارات اسالمى.
طبرسی ،فضل بن حسن (5251ق) .تفسیر مجمع البیان (جلد  .)4بیروت :مؤسسة األعلمی
للمطبوعات.
طبري ،محمد بن جرير (5251ق) .جامع البیان عن تأويل آيات القرآن .بیروت :دارالفكر للطباعة
و النشر و التوزيع.
طوسی ،محمد بن الحسن ( .)5290التبیان فی تفسیر القرآن (جلد  .)4مکتب االعالم االسالمی.
عرفانی ،محمود ( .)5916نق

بازرس حساب در شرکتهاي سهامی عام؛ مطالعه تطبیقی در

حقوق ايران ،فرانسه و ايالت متحده آمريکا .دانشکده حقوق و علوم سیاسی،)91(59 ،
.23-99
غالمی ،علی ،و نورآبادي ،علیرضا ( .)5909نظارت در فقه شیعه و ظهور آن در نظام حقوقی
ايران .فصلنامه پووه هاي فقهی – حقوقی.19-99 ،)5(5 ،
غروياصفهانی ،محمدحسین ( .)5912نهاية الدراية فی شرح الکفاية (جلد .)5بیجا.
فتحی ،علی ( .)5933قرآن کريم و موضوع تحريفگري اهل کتاب بهويوه يهود .قرآن شناخت،
(.454-561 ،4 )4

فروغنواد ،حیدر؛ احمدي ،شاهین؛ سادات ،امین؛ و عبدي ،حسین ( .)5901فهم و تحلیل
صورتهاي مالی .تهران :بورس.
قرآن کريم.
کلینى ،محمد بن يعقوب بن اسحاق ( .)5291الکافی(جلد  .)51تهران :دارالکتب اإلسالمیه.

کمیته تدوين استانداردهاي حسابرسی ( .)5930استانداردهاي حسابرسی و ساير خدمات
اطمینان بخشی و خدمات مرتبط .تهران :سازمان حسابرسی.
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مجلس شوراي اسالمی ايران (-5904الف) .قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهاي
حسابداران ذيصالح بهعنوان حسابدار رسمی ،تهران :مجلس شوراي اسالمی ايران.
مجلس شوراي اسالمی ايران (-5904ب) .قانون مجازات اسالمی ،تهران :مجلس شوراي
اسالمی ايران.
مجلس شوراي اسالمی ايران ( .)5902قانون بازار اوراق بهادار ،تهران :مجلس شوراي اسالمی
ايران.
مجلسی ،محمدباقر ( .)5290مرآۀ العقول فی شرح أخبار آل الرسول .تهران :دارالکتب
اإلسالمیه.
محرمی ،توحید ( .)5911نظارت بر قدرت سیاسی در اسالم( .پاياننامه کارشناسیارشد)،
دانشگاه امام صادق علیهالسالم ،تهران ،ايران.

محققداماد ،سیدمصطفی ( .)5919قواعد فقه بخ

مدنی .تهران :وزارت فرهنگ و ارشاد

اسالمی.

مرکز آموزش و تحقیقات حسابداري و حسابرسی حرفهاي ( .)5901مجموعه قانون و مقررات
جامعه حسابداران رسمی ايران .تهران :جامعه حسابداران رسمی ايران.
مکارمشیرازي ،ناصر ( .)5919تفسیر نمونه (جلد  .)2تهران :دارالکتب االسالمیه.
موسويان ،سیدعباس ( .)5905بازار سرمايه اسالمی .تهران :پووهشگاه فرهنگ و انديشه
اسالمی.
موسويخمینی ،سیدروحاهلل (5245ق) .کتاب البیع (جلد  .)4تهران :مؤسسه تنظیم و نشر آثار
امام خمینی(ره).
موسويخوئی ،سیدابوالقاسم ( .)5251مصباح الفقاهة (جلد  .)4قم :مؤسسه انصاريان للطباعه و
النشر.
موسويخوئی ،سیدابوالقاسم (5243ق) .مبانی تکملة المنهاج (جزء  .)25قم :مؤسسه االحیاء
آثار االمام الخوئی.
موسويمجاب ،سیددريد ،و رفیعزاده ،علی ( .)5902دامنه مسئولیت کیفري اشخاص حقوقی در

قانون مجازات اسالمی .پووه

حقوق کیفري.560-521 ،)59(1 ،
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میرزايیمنفرد ،غالمعلی ( .)5930حقوق کیفري بازار اوراق بهادار .تهران :میزان.
میرمحمدصادقی ،حسین (-5904الف) .جرايم علیه اشخاص .تهران :بنیاد حقوقی میزان.
میرمحمدصادقی ،حسین (-5904ب) .جرايم علیه اموال و مالکیت .تهران :بنیاد حقوقی میزان.
محقق البحرانی .بیتا .الحدائق الناضره (جلد  .)53قم :مؤسسة النشر اإلسالمی التابعة لجماعة
المدرسین.
نائینی ،میرزا محمدحسین ( .)5934تنبیه األمة وتنزيه الملة( .تحقیق :سیدجواد ورعی) .قم:
بوستان کتاب.
نوربها ،رضا ( .)5911زمینه حقوق جزاي عمومی .تهران :کانون وکالي دادگستري.

