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 چکیده
ررسی تخلف از مقررات قانونی ناظر به ب»این پژوهش به بررسی و تبیین عناصر متشکله جرم 

 «و اظهارنظر یا تهیه گزارش مالی، فنی یا اقتصادی یا هرگونه تصدیق مستندات و اطالعات
تخلف از مقررات قانونی راجع به »ترین جرایم بورسی پرداخته است. یکی از مهم ناعنوبه

بررسی و اظهارنظر یا تهیه گزارش مالی، فنی یا اقتصادی در خصوص اطالعات و اسناد 
رفتار  «مانارائه به سازتخلف در تصدیق مستندات و اطالعات قابل»و نیز « ارائه به سازمانقابل

وجود مسئولیت قانونی در بررسی و اظهارنظر یا تهیه گزارش مالی، فنی »ین جرم و فیزیکی ا
اظهارنظر یا تهیه گزارش یا »و « درآمدزا با شرکت ایوجود رابطه حرفه»، «یا اقتصادی

ال واحوترین شرایط و اوضاعاز مهم« تصدیق مستندات و اطالعات قبل از ارائه به سازمان
قصد ارتکاب و علم و آگاهی  و زه مزبور در زمره جرایم مطلق بودهبارتکاب این جرم است. 
لین اثر عنوان اوسوءنیت عام( برای وقوع آن کافی است. این مقاله بهنسبت به موضوع جرم )

 عنوان مرتکب اصلی این جرم یادکرده و برایمستقل از حسابرس و بازرس قانونی شرکت به
 است.اجرای کیفری در نظر گرفته آن ضمانت
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 مقدمه
 یکی از ارکانعنوان اهمیت اطالعات در بازار سرمایه و ضرورت تضمین صحت اطالعات به

 ناصلی بازار رقابت کامل و تأثیر آن در ایجاد و توسعه بازار شفاف، کارا و منصفانه، مقنن را بر آ
انگاری جدیدی نسبت به تخلف از مقررات قانونی ناظر به بررسی و به جرم 1312داشت در سال 

اظهارنظر یا تهیه گزارش مالی، فنی یا اقتصادی یا هرگونه تصدیق مستندات و اطالعات صورت 
ی قانون بازار اوراق بهادار به این مهم بپردازد. بر اساس مقرره قانون 24ماده  3داده و در بند 
یه اعالم»یا « بیانیه ثبت»هر شخصی که مسئول تهیه اسناد، مدارك، اطالعات، »اخیراالشاره 

ی و ولیت بررسئاست و نیز هر شخصی که مس« سازمان»ها جهت ارائه به و امثال آن« نویسیپذیره
اظهارنظر یا تهیه گزارش مالی، فنی یا اقتصادی یا هرگونه تصدیق مستندات و اطالعات مذکور 

حبس تعزیری ، به را برعهده دارد و در اجرای وظایف محوله از مقررات این قانون تخلف نماید
آمده یا زیان متحمل دستاز یك ماه تا شش ماه یا جزای نقدی معادل یك تا سه برابر سود به

 «.محکوم خواهد شدنشده یا هر دو مجازات 
ه شده کالحات فنی و حقوقی اشارهاالشاره به موارد متعددی از اصطدر نص صریح ماده فوق

های حقوقی متعددی ایجاد ای از بازار اوراق بهادار نقش داشته و مسئولیتهرکدام در حوزه
طرف زیكنویسی انماید. مسئولیت تهیه اسناد، مدارك، اطالعات، بیانیه ثبت و اعالمیه پذیرهمی

هایی یتاقتصادی از طرف دیگر مسئولو مسئولیت بررسی و اظهارنظر یا تهیه گزارش مالی، فنی یا 
 های قانونی موجب کیفر مقرر خواهدبرای اشخاص مختلف ایجاد نموده و تخطی از این مسئولیت

شود این اصطالحات متعدد که هرکدام بار معنایی خاص دارند، گونه که مالحظه میبود. همان
فی رسد دو جرم مختلف را معرمیدرپی آمده و نه یك جرم بلکه به نظر وار و پیصورت سلسلهبه
گزارش مالی، »، «بررسی و اظهارنظر» ،«نویسیاعالمیه پذیره»، «بیانیه ثبت»نماید. اصطالحاتِ می

 هرکدام دارای توصیفات و تعریفات خاص خود« تصدیق مستندات و اطالعات»، «فنی یا اقتصادی
ید که آو بررسی دارد. به نظر می ها باهم جای تأملعرض دانستن آنبوده که شبیه دانستن و هم

اشتباه یا از انگاری دو عنوان مستقل مجرمانه پرداخته، لیکن بهقانونی مزبور به بررسی و جرمماده
دقتی، دو عنوان را در یك مقرره گنجانده است، لذا به بررسی عناصر مادی و روانی جرم سر بی

ر یا تهیه گزارش مالی، فنی یا اقتصادی یا تخلف از مقررات قانونی ناظر به بررسی و اظهارنظ»
ای غیر از پارهشده است. الزم به ذکر است بهپرداخته« هرگونه تصدیق مستندات و اطالعات

مطالب کلی و بسیار پراکنده، تاکنون هیچ اظهارنظر قطعی در خصوص مسئولیت کیفری بازرس 
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بهادار ارائه نشده و مقاله حاضر و حسابرس مستقل شرکت بر اساس مقررات قانون بازار اوراق 
 عنوان اولین اثر مستقل در این زمینه است.به

 1عنصر مادی  .1
ولیت بررسی و ئصی که مسخهر ش»قانون بازار اوراق بهادار  24ماده  3بر اساس قسمت دوم بند 

اظهارنظر یا تهیه گزارش مالی، فنی یا اقتصادی یا هرگونه تصدیق مستندات و اطالعات مذکور 
، به مجازات مقرر «بر عهده دارد و در اجرای وظایف محوله از مقررات این قانون تخلف نماید را

شود. در این مبحث به رفتار فیزیکی جرم یادشده و نیز شرایط و در صدر ماده محکوم می
 واحوال ارتکاب جرم و نتیجه حاصله پرداخته خواهد شد.اوضاع

 رفتار فیزیکی .1-1
قانون بازار به دو جرم  24ماده  3فرض استوار است که بند بر این پیشبا توجه به اینکه مقاله 

از مقررات  تخلف»کرده است، در این قسمت تنها به شناسایی رفتار فیزیکی جرم متفاوت اشاره
قانونی ناظر به بررسی و اظهارنظر یا تهیه گزارش مالی، فنی یا اقتصادی یا هرگونه تصدیق 

شود جزء اصلی جرم یادشده طور که مالحظه میم پرداخت. همانخواهی« مستندات و اطالعات
تخلف از مقررات قانونی ناظر به بررسی و اظهارنظر یا تهیه گزارش مالی، فنی  -1عبارت است از 
تخلف از مقررات قانونی در تصدیق مستندات و اطالعات مذکور. در این گفتار  -4یا اقتصادی و 

اشاره خواهیم  هاهای آنفتار فیزیکی این جرم پرداخته و به ویژگیطی چند بند مجزا به برشماری ر
 کرد.

تخلف از مقررات قانونی راجع به بررسی و اظهارنظر یا تهیه گزارش مالی، فنی  .1-1-1
 ارائه به سازمان.در خصوص اطالعات و اسناد قابل یا اقتصادی

مدیره مکلف است به هیئتهای سهامی عام در شرکت»قانون تجارت،  424بر اساس ماده 
ر ب«. حسابداران رسمی را نیز ضمیمه کند گزارش های سود و زیان و ترازنامه شرکت،حساب

منظور از حسابداران رسمی مذکور در این ماده حسابداران موضوع » اساس تبصره ماده مذکور
موجب بهکه ( است و درصورتی1329های مستقیم )مصوب اسفند سال فصل هفتم قانون مالیات

                                                      
ذرا در کلی گ صورتبهجرم موضوع این مقاله  در خصوصتقسیم عناصر متشکله جرم به عناصر قانونی، مادی و روانی  -1

 است. ذکرشده« (، حقوق کیفری بازار اوراق بهادار، تهران: نشر میزان، چاپ دوم1341) یغالمعلمیرزایی منفرد، »کتاب 
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قانون شرایط و نحوه انتخاب حسابداران رسمی تغییر کند یا عنوان دیگری برای آنان در نظر گرفته 
ار حسابد»گذار از لفظ منظور قانون«. شود، شامل حسابداران مذکور در این ماده نیز خواهد بود

مان هبه تعبیر قانون )در این مقرره قانونی، حسابرس شرکت است. وجود حسابرس « رسمی
های سهامی عام الزم است. بر اساس قانون تجارت در شرکت 424حسابدار رسمی( بر اساس ماده 

حسابرسان  شدهقانون تجارت به آن اشاره 424های مستقیم که در ماده فصل هفتم قانون مالیات
دهند. های سهامی عام نظر میهای مالی در شرکت)حسابداران رسمی( انتخاب و در مورد صورت

نیز یکی از وظایف اصلی حسابداران رسمی یا حسابرسان،  1قانون تجارت 121بر اساس ماده 
که در های سهامی عام است و درصورتیهای مالی در شرکتاظهارنظر در خصوص صورت

های مالی و ... از مقررات قانونی تخلف نمایند، مرتکب بررسی و اظهارنظر در خصوص صورت
 اند.ن بازار اوراق بهادار شدهقانو 24جرم موضوع ماده 

اند از: ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت گردش جریان نقد و های مالی عبارتصورت
ها )مواردی که در مالکیت شرکت است( و صورت سود و زیان انباشته. ترازنامه، صورت دارایی

انی خاص )معموالً ها بر عهده شرکت است( را در یك مقطع زمها )مواردی که پرداخت آنبدهی
دهد که در طول یك دوره مالی، شرکت دهد. صورت سود و زیان، نشان میپایان سال( نشان می

ها از درآمد، چه میزان درآمد داشته و در همین دوره چه میزان هزینه وجود داشته و با کسر هزینه
ت گر این اسمانده است. صورت گردش وجه نقد، بیانچه میزان سود خالص برای شرکت باقی

که شرکت در ابتدای دوره مالی با چه میزان نقدینگی فعالیت خود را آغاز کرده و چه میزان 
شده و این افزایش ناشی از چه مواردی است، همچنین چه میزان وجه نقد نقدینگی به آن افزوده

مانده قیو برای چه مصارفی از آن کاسته شده و سرانجام در پایان دوره، چه میزان نقدینگی با
است. صورت سود و زیان انباشته شرکت نیز، بیانگر این است که چه تغییراتی در طول یك 

ساله است( داده است )دوره مالی معموالً یكی مالی درمانده سود و زیان انباشته رخدوره
 .(6-1تا: )مدیریت آموزش بورس اوراق بهادار تهران، بی

                                                      
و درستی  ی صحتبازرسان عالوه بر وظایفی که در سایر مواد این قانون برای آنان مقررشده است مکلفند دربارهبازرس یا » -1

ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی حساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامهصورت دارایی و صورت

نند. اند اظهارنظر که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشتهی صحت مطالب و اطالعاتی ککنند و همچنین دربارهتهیه می

طور بازرسان باید اطمینان حاصل نمایند که حقوق صاحبان سهام در حدودی که قانون و اساسنامه شرکت تعیین کرده است به

سان مکلفند دهند بازرکه مدیران اطالعاتی برخالف حقیقت در اختیار صاحبان سهام قرار یکسان رعایت شده باشد و درصورتی

 «را از آن آگاه نمایند. که مجمع عمومی
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باشند، از ها میمالی که نوعاً اطالعات مالی شرکتهای طور که مشخص است صورتهمان
گذاران برای شناسایی میزان سود و زیان عملیات ترین اطالعات موردنیاز سهامداران و سرمایهمهم

ات ترین اطالعهای مالی از مهمشرکت و بدهی و نقدینگی و ... شرکت است؛ بنابراین صورت
جاست که اهمیت حسابرس و بازرس شرکت میندر شناساندن شرکت به عموم جامعه است و ه

دهد. در دنیای تجارت، حسابداری نقش در اظهارنظر در خصوص این اطالعات خود را نشان می
ر باشد، تگیری هراندازه پیچیدهنماید، تصمیمگیران ایفاء میتوجهی در کمك به تصمیمقابل

که (. درصورتی11: 1314زاد پاک) تر و بیشتری برای اجرای آن الزم استاطالعات جزئی
شده اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی شرکت اشتباه یا کذب باشد یا بدون دقت کافی تنظیم

ه دقتی یا به هر دلیل دیگری صحیح جلوغلط یا اشتباه یا از سر بیهای مالی بهباشد یا صورت
ود رباشد، احتمال میشده باشد یا از مقررات قانونی در این خصوص تخلف صورت گرفته داده

های مالی توسط بازرس و حسابرس شرکت، به سهامداران و عموم جامعه به استناد تأیید صورت
اشتباه وارد آن شرکت کرده و ضرر و زیان زیادی آن شرکت اعتماد نمایند و سرمایه خود را به

ه رسد کانون توجانگاری این قسمت از ماده که به نظر میمتوجه آنان شود. به همین دلیل جرم
 یابد.آن معطوف به بازرس و حسابرس مستقل شرکت است اهمیت می

به نظر نگارنده مسئولیت تهیه گزارش مالی، فنی یا اقتصادی در قسمت دوم این بند قانونی نیز 
شده متوجه حسابرس و بازرس قانونی شرکت بوده و در مواد مربوطه نیز به این موضوع اشاره

ه حسابرس و بازرس از مقررات قانونی در تهیه گزارش مالی، فنی یا اقتصادی ک. درصورتی1است
رسد أجلی تخلف نماید، جرم موضوع این بند به وقوع پیوسته است. با توجه به اینکه به نظر می

ات باشند، الزم است مقررمصداق مرتکبین این جرم، حسابرسان و بازرسان مستقل شرکت می
 کالیف و وظایف حسابرس و بازرس شرکت مرور شود.قانونی موجود در خصوص ت

                                                      
 1دستورالعمل مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار، مصوب  4ماده  1مثال بر اساس تبصره عنوانبه -1

حسابرسی معتمد سازمان در چارچوب استانداردهای حسابرسی مکلفند  مؤسسات»، 1341بهمن  11اصالحی  1316مرداد 

 29ی ماده یمالی ساالنه، نسبت به سایر موارد مقرر در دستورالعمل اجرا هایصورتای خود نسبت به عالوه بر اظهارنظر حرفه

گزارش  صورتبهونی یا های حسابرس مستقل و بازرس قانقانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران، در گزارش

های دستورالعمل اجرایی افشای اطالعات شرکت 1بر اساس ماده  و یا« .جداگانه یا ویژه برای استفاده سازمان نیز اظهارنظر کنند

ها و حسابرسان معتمد سازمان موظفند پس از ارائه گزارش»مدیره سازمان( هیئت 1316مرداد  3مصوب ) شده نزد سازمانثبت

های مقرر در این دستورالعمل نسبت به ارائه اظهارنظر و صدور گزارش مالی توسط ناشر، حداکثر ظرف مهلت هایصورت

 «اقدام نمایند.
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ها با های مالی و تطبیق آنی تهیه صورتوظیفه 1قانون بازار اوراق بهادار 24بر اساس ماده 
ای مالی هی ناشر است. با توجه به اینکه تهیه و تنظیم صورتاستانداردهای حسابداری بر عهده

خود  های مالیها برای تهیه صورتمعموالً شرکتهای مالی است، ناشر نیازمند تخصص در رشته
ات های مالی و اطالععنوان کارمند شرکت صورتنمایند. حسابرس بهاز حسابرسان استفاده می

مدیره دهد. هیئتمدیره شرکت قرار میمالی شرکت را تهیه و تنظیم کرده و در اختیار هیئت
ازآن بازرس و حسابرس کنند و پساء میها را امضهای مالی، آنشرکت نیز با بررسی صورت

جا الزم به ذکر کند. در همینهای مالی اظهارنظر میشرکت نسبت به این اطالعات و صورت
ی ناشر و بر اساس مواد مختلف قانون تجارت های مالی قانوناً برعهدهداند هرچند تهیه صورتمی

ین ی بودن اطالعات مالی، معموالً امدیره شرکت است، لیکن با توجه به تخصصی هیئتبر عهده
د( یا یکی شوعنوان کارمند شرکت محسوب میوظیفه را حسابرس داخلی شرکت )که در اینجا به

ه گیرد. لیکن موسسباشند برعهده میی خدمات مالی میدهندهاز مؤسسات حسابرسی که ارائه
های مالی همان صورت های مالی مجدداً حق اظهارنظر در خصوصکننده صورتحسابرسی تهیه

دستورالعمل مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس » 13شرکت را ندارد؛ چراکه بر اساس ماده 
ه بر ای، عالومؤسسات حسابرسی معتمد سازمان در خصوص حفظ استقالل حرفه« و اوراق بهادار

 نسبت به یكجامعه یا سازمان حسابرسی حسب مورد، مجاز نیستند  4ایضوابط آیین رفتار حرفه
کار همزمان هم به ارائه خدمات حسابرسی بپردازند و هم حسابداری داخلی شرکت را صاحب

انجام دهند. لذا هم ازلحاظ منطق قانونی و هم ازلحاظ اصول فنی حاکم بر رکن نظارتی بودن 
ها در اظهارنظر، یکی بودن حسابرس داخلی شرکت )که کارمند ها و استقالل آنبازرس شرکت

 پذیر نبوده و عدم رعایتگردد( و حسابرس و بازرس قانونی شرکت امکانکت محسوب میشر
شود. الزم به ذکر است بر اساس مواد مربوط به فصل پنجم قانون بازار آن تخلف محسوب می

ی دههای مالی را مطابق استانداردهای حسابداری و گزارشاوراق بهادار، ناشران موظفند صورت

                                                      
دهی مالی و استانداردهای حسابداری و گزارش ،مالی را طبق مقررات قانونی هایصورتناشر اوراق بهادار موظف است » -1

 «تهیه کند. ،شودکه توسط سازمان ابالغ میهای اجرایی ها و دستورالعملنامهآئین
 عالی جامعه حسابداران، قابل دسترسی در شورای 11/11/14مصوب  ایحرفهآیین رفتار  -4

<http://www.iacpa.ir/tabid/188/Default.aspx>  و

http://audit.org.ir/WFrmCodificatedStandardComment.aspx?Id=Approved 

<http://www.iacpa.ir/tabid/188/Default.aspx>  و

http://audit.org.ir/WFrmCodificatedStandardComment.aspx?Id=Approved 

 

http://www.iacpa.ir/tabid/188/Default.aspx
http://audit.org.ir/WFrmCodificatedStandardComment.aspx?Id=Approved
http://audit.org.ir/WFrmCodificatedStandardComment.aspx?Id=Approved
http://www.iacpa.ir/tabid/188/Default.aspx
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ای هاساس استانداردهای حسابرسی نسبت به اظهارنظر در خصوص این صورت مالی تهیه و بر
 1مالی اقدام نمایند.

گذاران و شورای عالی بورس و اوراق بهادار در راستای حمایت از حقوق و منافع سرمایه
قانون  1ساماندهی و توسعه بازار اوراق بهادار و در راستای اجرای وظایف قانونی مذکور در ماده 

« دستورالعمل مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار»ار اوراق بهادار، باز
( را تصویب کرد که در آن به وظایف و تکالیف 1341بهمن  11اصالحی  1316مرداد  1)مصوب 

 4ها اشاره شده است.آن
سازمان شده نزد های ثبتدستورالعمل اجرایی افشای اطالعات شرکت 1بر اساس ماده 

 های مالیمدیره سازمان( نیز، ناشر بورسی مکلف به ارائه صورتهیئت 1316مرداد  3مصوب )
مدیره به مجامع عمومی، نظر حسابرس در خصوص گزارش هیئتساالنه حسابرسی شده، اظهار

 3.های مقرر به سازمان استماهه حسابرسی شده و ... در مهلت 6های مالی صورت
های مالی و ... صریحاً رنظر حسابرس در خصوص صورتطور که ذکر شد، اظهاهمان 

مورداشاره قرارگرفته و حسابرس موظف به رعایت مقررات قانونی مزبور است. هرچند در 

                                                      
 رسد و قابل دسترسی برای عموم است.به ثبت می http://codal.irها در سامانه اطالعات شرکت -1
ساس ماده   -4 ستورالعمل   4بر ا ستقل و بازرس قانونی           »این د سابرس م سی معتمد مکلفند در گزارش ح سابر سات ح س ه  کمؤ

شووود نسووبت به  تهیه می 1321طبق اصووول و ضوووابط حسووابرسووی و با رعایت قانون اصووال  قسوومتی از قانون تجارت مصوووب 

 ماهه رسیدگی شده، درباره موارد زیر صریحاً اظهارنظر نمایند: 6ای دورهمالی ساالنه و میان یهاصورت

 مالی یهاتوضیحی صورت هاییادداشتمالی اساسی و  یهاالف ووو رعایت استانداردهای حسابداری در تهیه و ارائه صورت

 مزبور

 رعایت ضوابط و مقررات سازمان،عدم ب و 

)ذکر  «عدم رعایت قوانین و مقررات تجاری، مالیاتی و سووایر قوانین و مقررات مرتبط با فعالیت واحد مورد رسوویدگی.  -پ 

دقتی در نگارش این  یبآن در بند الف نشوووان از   ی ب و پ این دسوووتورالعمل و عدم ذکر    دربندها  « عدم رعایت   »عبارت  

 دارد و نگارنده از جهت حفظ امانت، عین عبارت مورد تصویب را آورده است.( دستورالعمل

ای خود مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان در چارچوب استانداردهای حسابرسی مکلفند عالوه بر اظهارنظر حرفه        : »1تبصره  

قانون بازار اوراق بهادار   29ه، نسووبت به سووایر موارد مقرر در دسووتورالعمل اجرائی ماده   مالی سوواالن یهانسووبت به صووورت 

صورت گزارش جداگانه یا ویژه برای استفاده  های حسابرس مستقل و بازرس قانونی یا به  جمهوری اسالمی ایران، در گزارش 

 «.سازمان نیز اظهارنظر کنند
های مالی توسط ناشر، ها و صورتعتمد سازمان موظفند پس از ارائه گزارشحسابرسان م»همین ماده  6بر اساس تبصره  -3

 «های مقرر در این دستورالعمل نسبت به ارائه اظهارنظر و صدور گزارش اقدام نمایند.ظرف مهلت حداکثر
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انون الخصوص با توجه به قخصوص مسئولیت کیفری حسابرس و بازرس قانونی شرکت علی
 24ماده  3تنها قسمت اول بند  بازار تاکنون مطلب خاصی به رشته تحریر درنیامده است و معموالً

صورت مختصر موردبحث مدیره بههم تنها در خصوص مسئولیت اعضای هیئتقانون بازار آن
 24ماده  3قسمت دوم بند  رسد کهشده ولیکن با توجه به ظرفیت باالی این ماده، به نظر میواقع

از  سابرس مستقل شرکتقانون بازار اوراق بهادار به ضمانت اجرای کیفری تخلف بازرس و ح
الیحه اصالحی قسمتی از قانون تجارت،  121مقررات قانونی پرداخته است. چراکه بر اساس ماده 

حساب دوره عملکرد و حساب اظهارنظر در خصوص صحت و درستی صورت دارایی و صورت
ا توجه بشده توسط مدیران بر عهده بازرس یا بازرسان شرکت است و سود و زیان و ترازنامه تهیه

و  کرده استقانون بازار اوراق بهادار به مسئولیت بررسی و اظهارنظر اشاره 24ماده  3به اینکه بند 
ذا در دارند، لها هستند که این وظیفه خطیر را بر عهدهتنها بازرس و حسابرس مستقل شرکت

ف د، تخلصورت تخلف، مشمول این مقرره قانونی خواهند شد. لذا بر اساس قسمت دوم این بن
از مقررات قانونی ناظر به بررسی و اظهارنظر یا تهیه گزارش مالی، فنی یا اقتصادی یا هرگونه 

بس حتصدیق مستندات و اطالعات، منجر به ضمانت اجرای کیفری مقرر در صدر ماده یعنی 
 یانآمده یا زدستتعزیری از یك ماه تا شش ماه یا جزای نقدی معادل یك تا سه برابر سود به

 گردد.می متحمل نشده یا هر دو مجازات

 ارائه به سازمان بورستصدیق مستندات و اطالعات قابل تخلف در .1-1-2
ترین رفتارهای فیزیکی در وقوع جرم موضوع این مقاله تخلف از مقررات قانونی یکی از مهم

هادهای نارائه به سازمان است. ناشران اوراق بهادار، نسبت به تصدیق مستندات و اطالعات قابل
ها در قانون ذکر گردیده است مکلفند برخی صراحت نام آنمالی و برخی اشخاص دیگر که به

-اطالعات خود را به سازمان بورس ارائه نمایند. در این میان با توجه به اهمیت اطالعات در تصمیم

سناد و گذاران و سهامداران، مقررات خاصی برای تهیه و ارسال این اطالعات و اگیری سرمایه
اس های مالی بر اسمثال پس از تهیه صورتعنوانشده است. بهمدارك به سازمان در نظر گرفته

های های مالی با واقع و با استانداردقانون توسط ناشر، حسابرس و بازرس قانونی، مطابقت صورت
های مالی و ... را موردبررسی و شده در صورتوسقم اطالعات درجحسابرسی و نیز صحت

ازآن ناشر به همراه سایر مدارك آن را به سازمان بورس ارائه خواهد دهد و پساظهارنظر قرار می
ت مدیره با دقت و صحهای مالی و اطالعات مالی شرکت توسط هیئتکه صورتکرد. درصورتی

شده و استانداردهای مربوطه نیز رعایت شده باشد، حسابرس و بازرس قانونی شرکت کامل تنظیم
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ازآن به ناشر تسلیم و ناشر نیز به های مالی و اطالعات را تصدیق کرده و پساین صورت تنها
که این اطالعات خالف واقع یا خالف مقررات اما درصورتی؛ سازمان بورس ارائه خواهد کرد

صدیق تخلف در ت»ها را تصدیق نماید، مرتکب جرم قانونی باشد و بازرس و حسابرس شرکت آن
 است.شده « اطالعات
ان ارائه به سازمطور که در مثال فوق مشخص است، تصدیق مستندات و اطالعات قابلهمان

جای گذار بهبورس با بررسی و اظهارنظر در خصوص اطالعات متفاوت است. البته بهتر بود قانون
و  نموداکتفا می« اظهارنظر»، تنها به ذکر اصطال  «تصدیق»و « اظهارنظر»استفاده از دو اصطال  

نوعی به «اظهارنظر»گذارد، چراکه در دل لفظ نظر و تفسیرهای گوناگون را باز نمیمجال اختالف
و یا رد اطالعات نیز وجود دارد. لیکن پایبندی به تفسیر منطقی مقصود فعل « تصدیق»معنای 
د بنجدا از هم دانسته و در دو « تصدیق»و « اظهارنظر»کند که دو مفهوم گذار ایجاب میقانون

ك مقرره گذار حکیم در یکه قانونجداگانه به رفتار فیزیکی این دو جرم اشاره شود، زیرا هنگامی
قانونی از دو واژه استفاده کرده، اصل بر این است که دو معنای متفاوت از هم در نظر داشته است 

 مگر اینکه از قرائن خالف آن برداشت گردد.
رسد. مفید به نظر می 1نون بورس اوراق بهادار آمریکاای تطبیقی با قادر این قسمت مقایسه

( قانون مزبور، هر نوع تخلف از مقررات که به تشخیص کمیسیون بورس و اوراق a()1)41بخش 
SECبهادار )

ای هتخلف شناخته شود را ممنوع کرده است. تخلف از مقررات مربوط به انجمن (4
های خود انتظام که توسط اعضای قبلی یا فعلی های صنفی و...( و یا تشکلخاص )مانند انجمن

سیون کمی»شده است. بر اساس ماده یادشده آن انجمن به تصویب رسیده است نیز ممنوع شمرده
ها برخی تشخیص خود برای شناخت مجرمانه بودن فعالیت ( بهSECبورس و اوراق بهادار )

دهد جام میها الزم بداند انبط با آنتحقیقات و جستجوها را که برای تعیین متخلفین و افراد مرت

                                                      
1- SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 

2- Securities and Exchange Commission (SEC) S.E.C  جمهور عضو است که توسط رئیس 9متشکل از

صورت متناوب انتخاب ساله به 9گردند. هر یك از اعضا برای دوره سنا تأیید می مجلسایالت متحده آمریکا انتخاب و توسط 

 جمهورعنوان رئیس کمیسیون از طرف رئیسکمیسیون بهگردد. یکی از اعضای ها تعویض میشوند و هرسال یکی از آنمی

یابی و ها ارزدهند تا مقررات فعلی را در جلوگیری از سوءاستفادهگردد. اعضای کمیسیون تشکیل جلسه میتخاب میان

ها مقررات خاصی پیشنهاد دهند استفادهموظفند برای جلوگیری از سوء sec. برخی از اعضای نماینددرصورت نیاز اصال  

 (.296: 1311عباسی، آدوسی، ) شودع رسیده میکه این مقررات پس از تصویب و تأیید نهایی به اطال
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یك از مقررات نقض شده است. مقررات مربوط به اوراق بهادار یا مقررات کند کدامو تعیین می
د تشکل خواست )یك فرد یا گروه آن را ساماندهی کرده های خاص که در آنمربوط به انجمن

ده باشد الزم شلی انجمن تصویبانتظام( یا هر فعل یا ترك فعلی که توسط اعضای فعلی یا قب
ها و مؤسسات یا قوانین موسسه عمومی شده آژانسالرعایه است و تخلف از قوانین واضح ثبت

ممنوع است.  4گذاری اوراق بهادارقواعد و مقررات کمیته قانون و نیز تخلف از 1حسابداری
ند و را منتشر ککمیسیون به تشخیص خود مجاز است تا اطالعات مربوط به هرگونه تخلف 

هرگونه حقایق، شرایط، رفتارها یا هر امر دیگری که ممکن است برای کمك به چنین هدفی 
ه شود گسترطور که در ماده فوق مالحظه میهمان«. الزم یا مناسب باشد را موردبررسی قرار دهد

وزه بازار ح ممنوعیت تخلف از مقررات بسیار زیاد بوده و مقررات و قوانینی که اشخاص مرتبط با
ی ااوراق بهادار مکلف به تبعیت از آن هستند بسیار متنوع است تا جایی که حتی هرگاه موسسه

بینی نماید و اشخاص مرتبط با آن موسسه از آن در اساسنامه خود قوانین یا مقرراتی را پیش
شکل خود ك تمثال هرگاه یعنوانانگاری قرارگرفته است. بهمقررات تخلف نمایند نیز مورد جرم

انتظام در اساسنامه یا مرامنامه خود مقرراتی را تصویب نماید اعضای آن تشکل یا موسسه ملزم به 
باشند و در صورت تخلف از این مقررات به رعایت قواعد و مقررات تنظیمی از جانب خود می
 شوند.ضمانت اجراهای مقرر در آن قانون محکوم می

 فعل یا ترک فعل .1-1-3
 «مقررات قانونی ناظر به بررسی و اظهارنظر یا تهیه گزارش مالی، فنی یا اقتصادیتخلف از »جرم 

در  گاه حسابرس شرکتمثال هرعنوانبه هر دو صورت فعل و ترك فعل قابل ارتکاب است. به
اظهارنظر یا تهیه گزارش مالی یا اقتصادی خود به برخی استانداردهای حسابداری توجه نکند و 

های مالی بپردازد، مرتکب جرم موضوع این مقاله از نوع ها به تأیید صورتبدون مالحظه آن
عدم رعایت استانداردهای حسابرسی در اظهارنظر »ترك فعل شده است. به عبارتی مرتکب جرم 

های مالی مشاهده مانند حسابرسی که تخلفی در صورت؛ شده است« های مالییا تهیه صورت
بانی با نوعی ترعایت مقررات قانونی شده و باهماهنگی ناشر و بهکرده یا بازرسی که متوجه عدم 

رسد قسمتی از رفتار این جرم تحت عنوان اما به نظر می؛ او تخلفات مزبور را متذکر نشده است
رتکاب صورت فعل مثبت قابل اتنها به« تخلف از مقررات قانونی در تصدیق مستندات و اطالعات»

                                                      
1- Public Company Accounting Oversight Bord 
2- Municipal Securities Rulemaking Bord 
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از طرف  که اطالعات و مستنداتی این عمل باید گفت درصورتیاست. در توصیف رفتار فیزیک
شده و از مقررات قانونی تخلفی صورت گرفته بازرس و حسابرس شرکت مورد تصدیق واقع

ونه تصدیقی گکه هیچاما درصورتی؛ صورت فعل مثبت بوده استباشد، این تخلف در تصدیق به
ت باشد، اصوالً جرمی به وجود نیامده تا نوباز طرف بازرس یا حسابرس مستقل صورت نپذیرفته 

ت و نه دهنده این جرم تصدیق اسبه بررسی فعل یا ترك فعل برسد؛ چراکه عنصر مادی تشکیل
 صورت فعل قابلیت ارتکاب دارد.بنابراین در این قسمت تنها جرم به؛ عدم تصدیق

ط تحمیل رفتن شرایصورت ترك فعل با در نظر گواضح است که ارتکاب جرم یادشده به رپُ
مسئولیت بر تارك فعل در حقوق ایران موردنظر است. اولین شرط برای تحمیل مسئولیت بر 
تارك فعل، وجود یك وظیفه قانونی )و نه صرفاً اخالقی( است و منظور از قانون صرفاً قانون جزا 

و زراعت  21: 1344 ،میر محمد صادقی) گیرداالجرا را نیز در برمینیست، بلکه سایر قوانین الزم
که وظیفه قانونی بازرس و حسابرس مستقل شرکت اظهارنظر یا (؛ بنابراین به علت آن191: 1319

تهیه گزارش مالی، فنی و اقتصادی مطابق قانون است شرط اول به وقوع پیوسته است. شرط دوم 
قدام ای انجام ابرای مسئول شناخته شدن تارك فعل در این جرم یا هر جرم دیگر، توانایی او بر

عنوان موردنیاز و اقدام الزم است. البته در اینجا با توجه به اینکه حسابرس و بازرس شرکت به
ودن و ای بجمله حرفهها )منشوند و شرایطی برای پذیرش آنها تعیین میرکن نظارتی شرکت

ه است مربوطه آمدعنوان مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس در دستورالعمل خبره بودن( به
عنوان موسسه حسابرسی معتمد ها بهو تا زمانی که این شرایط وجود نداشته باشد، انتخاب آن

م کار ی اینکه توانایی انجاتواند به بهانهپذیر نیست، در صورت ارتکاب جرم نمیسازمان امکان
که  لی نمایدولیت شانه خایا تطبیق با قانون یا استاندارد حسابداری را نداشته است از زیر بار مسئ

ی وی خواهد بود. شرط سوم وظیفه بر عهدهدر این صورت بار اثبات عدم وجود توانایی در انجام
در مورد مسئول شناخته شدن تارك فعل، وجود رابطه سببیت بین ترك فعل و نتیجه مجرمانه 

یه است و الرعال الزماست که البته این شرط چه در جرایم مبتنی بر فعل و چه در جرایم ترك فع
 درنهایت شرط چهارم برای تحمیل مسئولیت بر ؛ وفعل ندارداختصاص به جرایم مبتنی بر ترك

ات ین تخلف از مقرر؛ بنابراتارك فعل در حقوق ایران وجود عنصر روانی الزم در مرتکب است
جرم  ر روانیقانونی باید موردنظر و مورد تمایل وی بوده باشد. در این خصوص در بررسی عنص

 توضیحات بیشتری ارائه خواهد شد.
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 واحوال جرمشرایط و اوضاع .1-2
رسد در جرم واحوال ارتکاب جرم از ارکان اصلی عنصر مادی است. به نظر میشرایط و اوضاع

واحوال ارتکاب این جرم وجود دارد عنوان شرایط و اوضاعموضوع این مقاله، سه شرط اصلی به
 اند از:که عبارت

 ادی؛ی یا اقتصفن مسئولیت قانونی در بررسی و اظهارنظر یا تهیه گزارش مالی، وجود .1

 ای درآمدزا با شرکت؛وجود رابطه حرفه .4

 یا تهیه گزارش یا تصدیق مستندات و اطالعات قبل از ارائه به سازمان. اظهارنظر .3

ا ی یفن . وجود مسئولیت قانونی در بررسی و اظهارنظر یا تهیه گزارش مالی،1-2-1
 اقتصادی

داشتن مسئولیت قانونی و نه صرفاً اخالقی در بررسی و اظهارنظر یا تهیه گزارش مالی، فنی یا 
واحوال ارتکاب این جرم است. تا زمانی که مسئولیت قانونی اقتصادی از شرایط اصلی اوضاع

 توان تخلف وی از مقررات را مستوجببرای شخص در اظهارنظر و... وجود نداشته باشد، نمی
صورت ترك فعل نیز به این مطلب عقاب و سرزنش دانست. در بحث مربوط به وقوع جرم به

و نه صرفاً اخالقی( برای مسئول دانستن تارك فعل نیاز ) یقانوناشاره شد که وجود یك وظیفه 
د و شوشدت زخمی شده است رد میتوان رهگذری که از کنار مصدومی که بهاست و مثالً نمی
نمود.  عنوان قاتل تعقیب کیفریکند را دارای مسئولیت کیفری دانست و بهنمیبه وی توجهی 

لیکن هرگاه مادری که وظیفه شیر دادن به طفل شیرخوار خود را دارد از انجام این کار خودداری 
کند و طفل بمیرد، قاتل محسوب شده و حسب مورد به قتل عمدی یا شبه عمدی یا خطئی محکوم 

ی که با فعل مثبت نیز قابل تحقق است وجود وظیفه قانونی در انجام فعل شرط . در جرایم1شودمی
های مالی را تهیه نماید و به مثال در جرم موضوع این فصل هرگاه ناشر صورتعنواناست. به

ای در حسابرسی و بازرسی ندارد بدهد و شخص مزبور نیز به تأیید این شخصی که اصالً سررشته
که از مقررات قانونی در توان این شخص را به علت اینم نماید، نمیهای مالی اقداصورت

های مالی تخلف نموده است محکوم نمود، زیرا شخص مزبور اظهارنظر در خصوص صورت
و یا  اما هرگاه بازرس؛ گونه مسئولیت قانونی در قبال اظهارنظر در این خصوص نداشته استهیچ

مالی از مقررات قانونی تخلف نماید، به جهت  هایحسابرس مستقل شرکت در خصوص صورت

                                                      
 21(: 1344) برای مطالعه بیشتر ر.ك: میر محمد صادقی، حسین، جرایم علیه اشخاص، تهران: نشر میزان، چاپ سیزدهم -1
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محکوم  24که وظیفه قانونی در اظهارنظر مطابق قانون داشته است، به مجازات صدر ماده آن
 خواهد شد.

 ای درآمدزا و استخدامی با شرکتوجود رابطه حرفه .1-2-2
ا درآمدزا بای واحوال ارتکاب جرم موضوع این مقاله وجود رابطه حرفهاز دیگر شرایط و اوضاع

 عنوان. هرگاه شرکتی از یك از مؤسسه حسابرسی به1(431: 1341شرکت است )میرزایی منفرد 
حسابرس و بازرس استفاده نماید و با انعقاد قرارداد حسابرسی و بازرسی، اظهارنظر و تهیه گزارش 
را به آن شرکت محول نماید، آن موسسه در صورت تخلف از مقررات قانونی مرتکب جرم 

با  ایواحوال وقوع این جرم وجود رابطه حرفهموضوع بحث شده است. در شرایط و اوضاع
های دیگر هرگاه شرکتعبارتشرکت اهمیت دارد و نه با سازمان بورس یا سازمان حسابرسی. به

های مالی ها را خصوصاً در صورتنمایند، مکلفند آنهای مالی خود را تهیه سهامی عام صورت
ساالنه به موسسه حسابرسی داده و حسابرس و بازرس قانونی شرکت پس از اظهارنظر، ماهه و  6

 بنابراین مؤسسات؛ مجدداً آن را به شرکت تسلیم نموده و شرکت آن را به سازمان ارائه نماید
 مالی و ... هایکننده صورتای با سازمان نداشته و تنها با شرکت تهیهی حرفهحسابرسی رابطه

الزحمه انجام عملیات حسابرسی و بازرسی را نیز از شرکت موردنظر ای دارند و حقرابطه حرفه
ای با قانون که رابطه حرفه 24ماده  3بنابراین برخالف جرم دیگر مطر  در بند ؛ دارنددریافت می

ای با شرکت ، در این جرم رابطه حرفه4واحوال ارتکاب آن استبازار سرمایه از شرایط و اوضاع
 دارد. اهمیت

جا ذکر این نکته ضروری است که چون حسابرس و بازرس قانونی شرکت با ارائه در همین
ویسی نی اظهارنظر یا طریقه گزارشکند و شیوهالزحمه دریافت میخدمات خود به شرکت، حق

ترین اصول مدیره شرکت اهمیت زیادی دارد، استقالل در اظهارنظر که از مهموی برای هیئت
مثال عنوانهاست، جایگاه ویژه خود را از دست خواهد داد. بهرسی و بازرسی در شرکتکار حساب

                                                      
که  استفاده نموده است» یاداررابطه شغلی و »جهت رعایت امانت در نوشتار الزم به ذکر است نویسنده مزبور از اصطال   -1

زیرا  ؛تا با رابطه استخدامی اشتباه نگردد داندمی ترمناسبرا « ی درآمدزااحرفهرابطه »نگارنده با دقت در موضوع اصطال  

نه استخدام  و استی و مشابه مشاوره بوده که برای وی درآمدزا نیز احرفهای کت، رابطهرابطه حسابرس و بازرس قانونی با شر

 و اداری. شغلی
تخلف از مقررات قانونی در »ارتکاب جرم  واحوالاوضاعرسد رابطه شغلی و اداری با بازار سرمایه از شرایط و یمبه نظر  -4

 قانون بازار اوراق بهادار است. 24ماده  3وع صدر بند موض« تهیه اسناد، مدارك و ... جهت ارائه به سازمان



131 
 1395 پاییز، شانزدهم، شماره فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال پنجم

هرگاه حسابرس و بازرس قانونی شرکت صرفاً با در نظر گرفتن قانون و استانداردهای مربوطه 
های مالی و اطالعات شرکت را تذکر دهد و آن را در اظهارنظر نماید و تمامی اشکاالت صورت

نظر و گزارش ویژه خود اعالم نماید، مسلماً به مذاق مدیران شرکت خوش اظهار بندی درقالب
ن باشند، لیکها نیز درصدد تعویض آن موسسه حسابرسی برای سال آتی خود مینیامده و آن

پوشی از مدیره و مسئوالن شرکت، با چشمهرگاه این موسسه حسابرسی برای راضی کردن هیئت
های مالی بپردازد یا با سازش و نرمش با آنان قسمتی از یید صورتتخلفات صورت گرفته به تأ

تخلفات و موارد قابل تذکر را در اظهارنظر خود منعکس نکند، مورد تحسین و تشویق مدیران 
الزحمه بیشتری نیز دریافت نماید. حتی این احتمال تواند حققرار خواهد گرفت و با این کار می
الزحمه باالتر یا دریافت مزایای بیشتر به شرط دریافت حقه بهوجود دارد که حسابرس مربوط

رسد این شیوه کسب درآمد مؤسسات بنابراین به نظر می؛ اظهارنظر غیرواقعی مبادرت نماید
ها را در اظهارنظر از بین خواهد برد. لذا برای حفظ استقالل حسابرسی فساد آور بوده و استقالل آن

ماید، نها فعالیت میترین رکن نظارتی در شرکتعنوان مهمهحسابرس و بازرس شرکت که ب
الزحمه آنان مستقیماً از دست ناشر دریافت نشود، راهگشا خواهد ای که حقترتیب دادن شیوه

مثال ایجاد صندوق مشترکی توسط دولت برای واریز میزان مشخصی از طرف ناشران عنوانبود. به
ازرس و حسابرس شرکت از محل آن صندوق یا تخصیص الزحمه بها و حقو برداشت هزینه

ا و ... ههای حسابرس و بازرس در شرکتبودجه مشخصی توسط دولت برای تأمین هزینه فعالیت
کار های مالی از بین برود، راهبه صورتی که ارتباط مستقیم ناشر و حسابرس خصوصاً از جنبه

ای سازمان ل حسابرس در آیین رفتار حرفهمناسبی در این زمینه است. البته مباحثی از استقال
کلی بودن آن و نیز ، لیکن با توجه به1نیز آمده است 41/11/14 تاریخ از االجراحسابرسی، الزم

                                                      
 به عهده را کاری انجام مسئولیت  شاغل  رسمی  حسابداران  کهیهنگام»ای آیین رفتار حرفه 16بر اساس بند   مثالعنوانبه -1

 که باشند  آن واقعی آثار از نظرصرف  ای،عالقه و نفع هرگونه فاقد باید است  ایحرفه گزارشگری  مستلزم  که گیرندمی

همچنین بر اساس بند  « .گذاردمی تأثیر رسد که نظر به یا گذارد یرتأث ایشان استقالل  و طرفییب درستکاری،  است بر  ممکن
ستقالل  ناقض که مواردی از کاملی فهرست  ارائه هرچند» 4-16 ست  شاغل  حسابداران رسمی   ا سر  ا  موارد اما نیست،  می

ست  هایینمونه 16-12 تا 16-3بندهای  در مندرج ستقالل  که ا  دارخدشه  را شاغل  رسمی  ظاهری حسابداران  یا واقعی ا

 «.کندمی
 تصور  چنین معقولی ناظر هر است  و ممکن دهدمی قرار تأثیر تحت را استقالل  ،کارصاحب  با مالی روابط داشتن  :3-16

 و اول طبقات سببی  نسبی و  بستگان  )شامل  شاغل  رسمی  حسابداران  مالی روابط است.  شده  دارخدشه  استقالل  که کند
 صورت پذیرد: زیر هایراه از یکی به تواندمی( دوم
 ← .کارصاحب واحد در مالحظهقابل غیرمستقیم مالی منافع یا مستقیم مالی منافع داشتن -1
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عدم وجود سازوکارهای اجرایی برای عملی کردن اهداف موردنظر، کماکان مشکالت 
 گفته به قوت خود باقی است.پیش

شده منظور حفظ استقالل حسابرسان رسمی در نظر گرفتهیر بهرسد تمامی این تداببه نظر می
گرفته مورداشاره قرار "استقالل"ای مزبور نیز بندهای مورداشاره ذیل بخش و در آیین رفتار حرفه

 1.شده استآن، به روابط خانوادگی نیز اشاره 16-4است. این مهم تا جایی است که حتی در بند 
طور ی منعکس در سای مزبور در خصوص قسمتی از مالحظهحرفه الزم به ذکر است آیین رفتار

ا نمود، مختصراً مطالبی رالزحمه حسابرس رسمی انتقاد میپیشین که به شیوه دریافت حق
 4.کرده استاشاره

                                                      
اصوولی  سووهامداران یا ارشوود مدیران مدیره،یئته اعضووای از هریك یا کارصوواحب از مالی تسووهیالت دریافت -4  →

 سایر  و بانکی سیستم   از عادی در روال دریافتی مالی تسهیالت  یاستثنا به آنان، به مالی پرداخت تسهیالت  یا کارصاحب 

 .اعتباری مؤسسات
 .آن اصلی سهامداران یا مدیران ارشد مدیره،یئته اعضای از یك هر با یا کارصاحب با مشارکت -3

 مالحظهقابل نفوذ تحت یا کارصاحب  واحد در مالحظهقابل نفوذ دارای که اقتصادی  واحد یك در مالی منافع داشتن  -2

 .است آن
 اجرایی، مدیر مدیره،یئته عضوو  از آن، قبل سوال  یا رسویدگی  مورد دوره طی شواغل  رسومی  حسوابدار  : چنانچه2-16

ستخدام  یا در شریك  یا شرکت  ارشد  کارمند  به تواندمی است که  منافعی دارای رسد می نظر به چنین باشد،  افراد این ا

 .کند وارد خدشه آن شرکت، مورد در ایحرفه گزارشگری هنگام او استقالل
ساس بند   سابدار  که شرایطی  در»ی احرفهآیین  16-1همچنین بر ا سمی  ح صی    خدمات ارائه دارعهده شاغل  ر ص و  تخ

 :شود او انجام توسط خاص مالی هایدوره آن حسابرسی نباید باشد زیر ایحرفه
 حساب اصال  به مربوط تخصصی خدمات -الف

 حسابداری سوابق نگهداری و تهیه به مربوط خدمات -ب

 یامشاوره خدمات-پ
 اطالعاتی هاییستمس طراحی خدمات -ت

 داخلی حسابرسی خدمات - ث

 «مالی یهاصورت تنظیم -ج
 در روابط گونهینا اینکه از اطمینان لذا حصول دهد. قرار یرتأث تحت را استقالل تواندیم خانوادگی و شخصی   روابط» -1

 «.است خاصی برخوردار از اهمیت اندازدنمی مخاطره به را حسابدار رسمی استقالل کار، هر
 از درآمدهای ایعمده بخش کهیدرصوورت  کند توجه باید شواغل  رسومی  حسوابدار »آیین رفتار  16-11بر اسواس بند   -4

ستمر  طوربه وی ساالنه  ضعیتی  چنین شود، می تأمین مرتبط کارانصاحب  گروهی از یا کارصاحب  یك طریق از م  و

 هایمسووئولیت از مالحظات اسووتقالل رعایت اگرچه گردد. وی اسووتقالل به نسووبت ابهام و شووك موجب بروز تواندمی

ست،  رسمی  حسابدار  ستمر  درآمدهای %49 از بیش تحصیل  درهرصورت  اما ا  یا مؤسسه   رسمی  حسابدار  یك ساالنه  م

ساس بند   « .نیست  مجاز سال  4از  بیش برای مدتی خاص، کارصاحب  گروه یا کارصاحب یك  از حسابرسی   همچنین بر ا
 ←به مشروط  آن الزحمهحق پرداخت کند که خودداری خدماتی ارائه و پذیرش از باید شاغل  رسمی  حسابدار » 14-16
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لزحمه از اشده در پی جلوگیری از آثار و تبعات منفی دریافت مستقیم حقهرچند نکات یاد
نوعی طور کامل مشکل مذکور را حل نکرده است. موارد یادشده بهبهجانب شرکت است، لیکن 

الزحمه حسابرس از جانب شرکت، موجب خدشه به تأیید این مطلب است که دریافت حق
شود یا حداقل موجب بروز شك و ابهام نسبت به استقالل استقالل حسابدار رسمی )حسابرس( می

ه آن الزحمرا از پذیرش خدماتی که پرداخت حقگردد، تا جایی که مستقیماً حسابرس وی می
ن رسد که تا همیای خاص است منع نموده است. گو اینکه به نظر میمشروط به حصول نتیجه

مقدار ایجاد محدودیت نیز تا حدودی در حل مشکالت یادشده مؤثر بوده، ولی کافی نیست و 
ریافت شود ناچار به تغییر شیوه دطور کامل تأمین که بخواهیم استقالل حسابرسان بهدرصورتی

 الزحمه آنان هستیم.حق

 یا تهیه گزارش یا تصدیق مستندات و اطالعات قبل از ارائه به سازمان اظهارنظر .1-2-3

واحوال وقوع جرم موضوع این مقاله این است که اظهارنظر یا ترین شرایط و اوضاعیکی از مهم
ات و اطالعات توسط بازرس و حسابرس تهیه گزارش مالی، فنی و اقتصادی یا تصدیق مستند

ید، طور که قبالً نیز اشاره گردها به سازمان بورس انجام شود. همانمستقل شرکت، قبل از ارائه آن
مرحله  2ماهه قیمت سهام،  6بینی اولیه و و ساالنه و یا پیش ماهه 6های مالی برای ارائه صورت
بینی قیمت سهام را های مالی و یا پیشو صورت ناشر برخی اطالعات -1گیرد: عملیات انجام می

بازرس و  -4نماید،پس از تهیه جهت بررسی و اظهارنظر به بازرس و حسابرس شرکت ارائه می
ها با قانون و یا استانداردهای حسابرسی اظهارنظر یا آن حسابرس در خصوص مطابقت آن

های مالی و اطالعات را همراه تبازرس و حسابرس این صور -3نماید، اطالعات را تصدیق می
ناشر اطالعات مزبور را همراه با اظهارنظر حسابرس  -2 دهد،با اظهارنظر خود به ناشر عودت می

 نماید.و بازرس به سازمان ارائه می
دیگر این جرم عبارتجرم موضوع این مقاله در خصوص مرحله دوم عملیات مزبور است. به

عات های مالی و اطالحسابرس و بازرس شرکت قبل از ارائه صورتپیوندد که زمانی به وقوع می
که این اطالعات بدون اظهارنظر نظر نماید و درصورتیها اظهاریادشده به سازمان، در خصوص آن

د نظر نمایها اظهارازآن حسابرس در خصوص آنبازرس و حسابرس به سازمان ارائه گردد و پس

                                                      
 قوانین اساس  بر الزحمهحقمبلغ  آنکه مگر باشد،  مشابه  موارد یا خاص مبلغ یك از خاص، درصدی  اینتیجه حصول  →

 «.شود تعیین مقررات و
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د، چراکه شوون بعدی حسابرس مؤثر نبوده و جرم تلقی نمییا تصدیق کند، عملیات خالف قان
سازمان این اطالعات را بدون اظهارنظر حسابرس و بازرس پذیرفته است. البته واضح است 

که ناشر، اطالعات یادشده را بدون اظهارنظر حسابرس و بازرس به سازمان ارائه نماید درصورتی
ها خودداری کند، اظهارنظر س و بازرس از قبول آنولیکن سازمان به دلیل عدم اظهارنظر حسابر

عنوان اولین اظهارنظر یا تصدیق محسوب شده و در صورت تخلف یا تصدیق بعدی حسابرس به
قانون بازار اوراق  24ماده  3وی از مقررات قانونی، رکن مادی جرم کامل شده است. از ظاهر بند 

ا تصدیق مستندات را، تنها قبل از ارائه به سازمان اظهارنظر یا تهیه گزارش ی آید کهبهادار برمی
اطالعات »رود، چراکه منظور از واحوال ارتکاب این جرم به شمار میبورس از شرایط و اوضاع

طور که در اطالعاتی است که در صدر ماده ذکرشده است و همان در این مقرره قانونی،« مذکور
های گزارش ترین ویژگی، از مهم«بورس بودن جهت ارائه به سازمان»شده، صدر ماده اشاره

ابرس که اظهارنظر حسشده توسط بازرس و حسابرس شرکت دانسته شده است و درصورتیتهیه
 ها اظهارنظرجهت ارائه به سازمان نباشد و حسابرس بعد از ارائه اطالعات به سازمان در مورد آن

اری این انگکه هدف جرماست. ضمن این ترین شرایط وقوع این جرم منتفینماید، یکی از اصلی
اتکا و صحیح است و گیری بر اساس اطالعات قابلگذاران در تصمیمماده حمایت از سرمایه

-هرگاه این اطالعات توسط حسابرس و بازرس شرکت موردبررسی قرار گیرد اعتماد سرمایه

که چنانچه بازرس و شود و از همین روست های مالی بیشتر میگذاران به اطالعات و صورت
حسابرس شرکت در بررسی و اظهارنظر در این خصوص از مقررات قانونی تخلفی نماید، اعتماد 
عموم به بازار سرمایه از بین خواهد رفت. در مقابل، چنانچه اطالعات و اسناد مذکور بدون بررسی 

عات عنوان اطالعات را بهو اظهارنظر حسابرس به سازمان ارائه شود و متعاقباً سازمان نیز این اطال
ش گذاران برحسب ارزهای مالی حسابرسی نشده به اطالع عموم برساند، عموم سرمایهو یا صورت

ه در ای کگیری خواهند نمود و درنتیجه آن اثر سوء و ضربهها تصمیماطالعات و موثق بودن آن
تأیید رت عدمشد، در صوصورت تخلف حسابرس در اظهارنظر به اعتماد عمومی وارد می
خواهد نظر حسابرس از بین نحسابرس و یا اظهارنظر وی کمتر بوده و اعتماد عمومی نسبت به اظهار

ذاران گکه اطالعات حسابرسی نشده به عموم سرمایهرسد درصورتیرفت. به همین دلیل به نظر می
دازد، الی بپرهای ماعالم گردد و حسابرس و بازرس شرکت بعداً به اظهارنظر در خصوص صورت

انگاری آن وجود نداشته و مجازات حسابرس و بازرس در این حالت نوعی مجازات لزومی به جرم
 گناه و خالف عدالت و انصاف است.نمودن بی
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با توجه به اینکه أجلی مصداق مرتکبین جرم یادشده بازرس و حسابرس مستقل شرکت دانسته 
موجود میان حسابرس داخلی و حسابرس و بازرس های این قسمت الزم است به تفاوت شد، در

 های سهامی عام بورسی بررسی شود.ها در شرکتقانونی شرکت اشاره گردد و جایگاه قانونی آن

 الف( تفاوت حسابرس داخلی شرکت با حسابرس و بازرس قانونی

اشر ن های مالیدلیل اینکه تهیه و تنظیم صورتطور که در ابتدای مقاله اشاره شد بههمان
های مالی خود از ها برای تهیه صورتهای مالی است، معموالً شرکتنیازمند تخصص در رشته

ای مالی و هعنوان کارمند شرکت صورتکنند. حسابرس داخلی بهحسابرسان داخلی استفاده می
ه . استفاددهدمدیره شرکت قرار میاطالعات مالی شرکت را تهیه و تنظیم کرده و در اختیار هیئت

های بورسی رایج و متداول است. برخی های بزرگ مانند شرکتاز حسابرسان داخلی در شرکت
ای و حسابداری هستند، عملیات مربوط به مؤسسات حسابرسی نیز که دارای خدمات مشاوره

هرحال حسابرس داخلی شخصی است که دهند. بهها را انجام میحسابرسی داخلی شرکت
ه ای و حسابداری ارائقالب یك موسسه حسابرسی خدمات مالی، مشاورهصورت انفرادی یا در به
نماید، لیکن حسابرس شرکت صورت قراردادی اجرت دریافت میدهد و در قبال انجام کار بهمی

ا ها بنظر در خصوص مطابقت آنهای مالی و ... به اظهارشخصی است که پس از تهیه صورت
 های مالی،مبنای کار حسابرسان داخلی در تهیه صورتپردازد. استانداردهای حسابرسی می

 های مالینظر در خصوص صورتاستانداردهای حسابداری و مبنای عمل حسابرسان برای اظهار
شده یا تهیه گزارش مالی، فنی یا اقتصادی استانداردهای حسابرسی است. الزم به ذکر است تهیه

یست دارای بایه گزارش مالی، فنی یا اقتصادی میبا توجه به اینکه حسابرس در اظهارنظر یا ته
استقالل کافی باشد و در صورت وقوع تخلف یا انحرافی مراتب را گزارش نماید، ازنظر اصولی 

دستورالعمل مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس  13جمله ماده ها منو مقررات حاکم بر آن
رس قانونی در یك شرکت منتفی است. و اوراق بهادار امکان وحدت حسابرس داخلی و حساب

ای و حسابداری ارائه دیگر هرگاه یك موسسه حسابرسی که خدمات مالی و مشاورهعبارتبه
تواند های مالی ناشری را تهیه نماید، مجدداً نمیمدیره صورتخواست هیئتکند، به درمی
زیرا در این ؛ دهای مالی همان شرکت اظهارنظر نمایعنوان حسابرس در خصوص صورتبه

شود، هرچند در عمل امکان خالف این وجود صورت به استقالل وی در اظهارنظر خدشه وارد می
 ها این موضوع را رعایت ننمایند.دارد و ممکن است شرکت

بازرس شرکت بر اساس بخش هفتم الیحه قانونی اصال  قسمتی از قانون تجارت و سایر 
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بازرس یا بازرسان عالوه بر » این قانون 121ماده  . بر اساسقوانین مرتبط وظایفی بر عهده دارد
مکلفند درباره صحت و درستی صورت  ،وظایفی که در سایر مواد این قانون برای آنان مقررشده

ای که مدیران برای تسلیم و صورتحساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه دارایی
مطالب و اطالعاتی که مدیران در اختیار  چنین درباره صحتکنند و همبه مجمع عمومی تهیه می

احبان که حقوق ص کننداند اظهارنظر کنند. بازرسان باید اطمینان حاصل گذاشته مجامع عمومی
طور یکسان رعایت شده باشد و حدودی که قانون و اساسنامه شرکت تعیین کرده به سهام در
قت در اختیار صاحبان سهام قرار دهند بازرسان که مدیران اطالعاتی برخالف حقیدرصورتی

اکنون بازرس و حسابرس مستقل شرکت هرچند هم«. مکلفند مجمع عمومی را از آن آگاه سازند
نمایند، طی یك گزارش در خصوص موارد مزبور که در مؤسسات حسابرسی معتمد فعالیت می

ف ها و وظایها فعالیتویه عملی، آننمایند، لیکن چه ازلحاظ قانونی و چه ازلحاظ راظهارنظر می
و اختیارات متفاوتی نسبت به یکدیگر دارند. در گزارش بازرس و حسابرس مستقل شرکت 

رس وجود دارد. حساب "نظر بازرس"و قسمتی تحت عنوان  "نظر حسابرس"قسمتی تحت عنوان 
دهای بینی درآمد هر سهم بر اساس استاندارهای مالی و پیشدر خصوص انطباق صورت

ها با قانون نظر خود را اعالم کند، لیکن بازرس در خصوص انطباق آنحسابرسی اظهارنظر می
نماید. لذا ماهیت کار این دو با یکدیگر کامالً متفاوت است، هرچند در یك گزارش نظر خود می

 کنند.را اعالم می
 های بورسیب( جایگاه قانونی بازرس و حسابرس در شرکت

مبنای بخش هفتم قانون اصال  قسمتی از قانون تجارت به اظهارنظر در خصوص بازرسان بر 
و صورتحساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و  صورت داراییهای مالی، تطبیق صورت

اساسنامه  2. مؤسسات حسابرسی و خدمات مالی بر اساس ماده 1پردازندو ... با قانون می ترازنامه
. بر اساس تبصره 4شوندمجلس شورای اسالمی تشکیل می 11/6/1366سازمان حسابرسی مصوب 

                                                      
ها را در کند وظایف بازرسی شرکتهایی که وزارت اقتصاد اعالم میدر حوزه»قانون مزبور  122ماده تبصره بر اساس  -1

د. شرایط باش شدهدرجها در فهرست رسمی بازرسان شرکت هاآن توانند ایفا کنند که ناماشخاصی می، های سهامی عامشرکت

در فهرست مذکور و  دارصالحیتاشخاص  های سهامی عام و درج نامتنظیم فهرست و احراز صالحیت بازرسی در شرکت

ی اقتصاد هانکمیسیو که به پیشنهاد وزارت اقتصاد و تصویب استای نامهمقررات و تشکیالت شغلی بازرسان تابع آیین

 «خواهد بود. اجراقابلمجلسین 
مؤسسات  صورتبهتواند برای انجام عملیات حسابرسی و ارائه خدمات مالی، واحدهای اجرایی جداگانه سازمان می» -4

 ←ت سازمانبخشی از تشکیال عنوانبهمؤسسات مزبور شخصیت حقوقی مستقل نداشته و . نمایددایر خدمات مالی  حسابرسی و
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انجام وظایف بازرس قانونی و امور حسابرسی توسط سازمان در این اساسنامه نیز  1ماده « ب»بند 
قانون . لذا مؤسسات حسابرسی بر مبنای 1ذکر شده استها و مؤسسات موضوع این بند شرکت

مجلس شورای اسالمی و اساسنامه سازمان  9/11/64، مصوب تشکیل سازمان حسابرسی
 4دهند.به فعالیت خود ادامه می 11/6/1366حسابرسی، مصوب 

در ایالت متحده آمریکا هر شرکتی تحت دو نوع کنترل قرار دارد، کنترل داخلی شرکت که 
وسیله حسابرس عمومی که از طرف دولت شود و کنترل خارجی که بهتوسط حسابرس انجام می

 شود. کمیسیون بورس وشود و فقط مأموریت حسابرسی دارد انجام مییت شناخته میبه رسم
به حرفه بازرسان توجه خاصی   Regulation s-xاوراق بهادار آمریکا در حدود مقررات مربوط به

های الزم در این زمینه را دارا باشند. از طرف دیگر نماید تا این افراد صالحیتدارد و مراقبت می
ردم نماید تا اعتماد عموم منظر خود نظارت میشغلی حسابرسان بر فعالیت اشخاص تحت سازمان

ها سلب نشود. این سازمان انجمن فدرال است و وظایف خود را باهمکاری کمیسیون نسبت به آن
دهد. مدت زیادی است که بورس نیویورك بازرسان را مکلف بورس و اوراق بهادار انجام می

آن  شود را تأیید کنند و صحتها که برای عموم مردم منتشر میسالیانه شرکتنموده تا گزارش 
ا هها اعتماد کرده و با خرید سهام آن شرکترا گواهی نمایند تا مردم به صحت گزارش شرکت

در رونق واحدهای صنعتی و تولیدی مشارکت نمایند. بازرسان باید در اعالم نظر خود راجع به 
. ها ارائه شده استشوند که گزارش شرکت صادقانه تنظیم و به آن های شرکت مطمئنحساب

توانند تحقیقات الزم را در مورد ترازنامه و سایر مدارك برای رسیدن به این هدف بازرسان می
ها توسط بازرس، که پس از تأیید حسابآورند. در غیر این صورت هنگامیشرکت به عمل

ازرس ازلحاظ مدنی یا جزایی مسئول بوده و تحت پیگرد انگاری یا تقلبی مشاهده شود، بسهل
مثال دادگاه آمریکا پس از رسیدگی به پرونده شرکت تگزاس گلف عنوانگیرد. بهقانونی قرار می

                                                      
 موجبهبباشند. نحوه تشکیل و اداره مؤسسات نامبرده می های اجرایی آننامههر نظر تابع مفاد این اساسنامه و آییناز  →

 «دستورالعملی که به تصویب مجمع عمومی سازمان خواهد رسید معین خواهد شد.
و مؤسسات  هاشرکتسازمان در انجام وظایف بازرس قانونی و امور حسابرسی توسط »اساسنامه:  1تبصره بند ب ماده  -1

جمع ، موکول به تصویب ماستخصوصی(  -تعاونی ) غیردولتیبخش  متعلق به هاآنموضوع این بند که قسمتی از سهام 

مومی وظایف مجمع ع ازجملهقانونی و امور حسابرسی  عمومی صاحبان سهام است و چنانچه در اساسنامه اختیار تعیین بازرس

 «مه عمل خواهد شد.طبق اساسنا ،نباشد
 http://audit.org.ir ر.ك: های مربوطهنامهبرای آشنایی بیشتر با وظایف قانونی حسابرسان و آیین -4

http://audit.org.ir/
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ی اند و اطالعاتاعالم کرد که متصدیان شرکت مزبور رعایت صداقت و امانت را نکرده 1سولفور
اند، نادرست، ناقص یا گذاران قرار دادهرمایهی عملکرد شرکت در اختیار سکه درزمینه

 ؛کننده بوده و خریدوفروش سهام در بورس بر اساس اطالعات نادرست صورت گرفته استاغفال
نقض  Rules job-5قواعد بنابراین در قبال طرفین معامله مسئولیت مدنی دارند. در شرکت مزبور 

آمده با دستر و زیان و استرداد منافع بهمیلیون دالر ضر 1/4شده و شرکت مزبور به پرداخت 
 (.21-33: 1316 ،عرفانی) شده استدیدگان محکومدرصد به نفع زیان 6بهره 

 نتیجه مجرمانه .1-3

دهنده مصر  در تعریف قانونی جرم وجود شود که تمامی عناصر تشکیلجرم وقتی کامل می
نمودار شود که قانون آن را ای صورت پدیدهی مجرمانه فاعل بهیعنی اندیشه؛ داشته باشد

به  ها کاملبار احتمالی آنی زیاننظر از نتیجههمه بعضی جرایم قطعبااین مستوجب کیفر بداند.
نامند. در برابر جرم مطلق جرم مقید قرار آیند. این جرایم را اصطالحاً جرم مطلق میشمار می

گرفته صورت یا ظاهر فعل تعلقصرفاً به اند که وصف مجرمانهدارد. جرم را از آن نظر مطلق نامیده
تخلف از مقررات قانونی ناظر »بار منظور نشده است. جرم و در توصیف جزایی اخذ نتیجه زیان

نظر یا تهیه گزارش مالی، فنی یا اقتصادی یا هرگونه تصدیق مستندات و به بررسی و اظهار
یوستن نتیجه خاص مانند ورود شود که به وقوع پازجمله جرایم مطلق محسوب می« اطالعات

محض اینکه حسابرس یا بازرس در این جرم به .ضرروزیان به دیگری از شرایط تحقق آن نیست
های مالی یا تهیه گزارش مالی یا ... از مقررات قانونی صورتقانونی شرکت در اظهارنظر مربوط به

اده باشد، به مجازات صدر متخلف نماید و سایر شرایط مذکور جهت تحقق جرم نیز وجود داشته 
ف توانند به این بهانه که ضرر و زیانی از بابت تخلبنابراین مرتکبین جرم نمی؛ شودمحکوم می

 (.431: 1341میرزایی منفرد ) ها به کسی وارد نشده است از زیر بار مسئولیت شانه خالی نمایندآن
 برخوردار نیستند. این جرم نیز مانند «ی مجرمانهنتیجه»ترتیب همه جرایم لزوماً از جزء اینبه

اکثر جرایم مذکور در فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار ازجمله جرایم مطلق است و ذکر میزان 
باب تعیین آمده یا زیان متحمل نشده نیز تنها مندستجریمه نقدی معادل یك تا سه برابر سود به

این معنا که تحقق جرم حاضر منوط به وقوع  تکلیف برای میزان مجازات جزای نقدی است، نه به
شعبه  44/4/41مورخ  4114414131411121-4ضرروزیان است و چنانکه در دادنامه شماره 

                                                      
1- Texas Gulf Sulphur 
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جزای  تعیین»دادگاه عمومی جزایی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی استدالل شده است  1144
قانون بازار  24و  26مادتین  آمده یا زیان متحمل نشده دردستصورت مضربی از سود بهنقدی به
م ی سود یا زیان مادی مستقیهم به نحو تخییری( با توجه به عدم امکان محاسبهآنبهادار )اوراق 

و قطعی در کلیه موارد ناظر به فروضی است که امکان احتساب رقم مزبور فراهم باشد )نظیر بزه 
رم ات، کمترین داللتی بر مقید بودن جمعامله متکی بر اطالعات نهانی( و این نحو از تعیین مجاز

 «.1به تحصیل سود یا دفع ضرر ندارد

 عنصر روانی  .2
برای آنکه بتوان جرمی را منتسب به فردی کرده و او را در برابر انجام آن مجازات در حقوق جزا 

 بینی رفتار مجرمانه در قانون جزا و عنصر مادی جرم،کرد عالوه بر عنصر قانونی، مبتنی بر پیش
شامل وقوع عمل در خارج، باید عمل مزبور از ارادة مرتکب ناشی شده باشد، درواقع باید میان 

رابطة روانی )رابطة ارادی( موجود باشد که آن را عنصر اخالقی )روانی یا  ،عمل و شخص عامل
 (.419: 1311 ،نامند )گلدوزیانمعنوی( می

غیرعمدی اراده ارتکاب جرم وجود دارد و باید توجه داشت در کلیه جرایم اعم از عمدی و 
کند؛ بنابراین حتی در صدمات بدنی ناشی از گذار فقط انجام عمل ارادی را مجازات میقانون

حوادث رانندگی و مستی نیز شخص مرتکب واجد اراده بوده و باوجود همین اراده است که 
ل مورد اراده و خواست راننده است و درواقع راندن اتومبی. راننده اتومبیل را به راه انداخته است

موردنظر و مقصود راننده نبوده است. در صورت فقدان که صدمات بدنی بوده، آن هفقط نتیج
پس اگر فردی براثر اعمال  .(416 :1311 ،گلدوزیان) ارادة ارتکاب فعل، تحقق جرم منتفی است

اجبار مادی یا معنوی مثل بستن  ،های طبیعی انسان مثل رعشهالعملغیرارادی اعم از عکس
هیپنوتیزم و... مرتکب فعلی که در حالت عادی  ،خواب و بیهوشی ،وپا و خوراندن شرابدست

گذار کیفری افعال قانون از دید .(122-136: 1311فراسیابی )ا شودجرم است بشود مجازات نمی
گذار به آن دسته از افعال ارادی میزان ارزش ندارند، بلکه توجه قانونارادی انسان همه به یك

دیگر، عبارتمعطوف است که توأم با سوءنیت یا قصد مجرمانه )قصد نقض قانون کیفری( باشد. به
أم با اراده که به وصف آید، مقصود جرایمی است تووقتی سخن از جرایم عمدی به میان می

                                                      
(، 1341) میرزایی منفرد، غالمعلیقانون بازار ر.ك:  26خصوص مطلق بودن اکثر جرایم موضوع ماده  برای مطالعه بیشتر در  -1

حقوق کیفری بازار اوراق بهادار، تهران: نشر میزان، چاپ دوم و میرزایی منفرد، تحلیل جرم معامله متکی بر اطالعات نهانی، 

 .496-433(: 1314)11های حقوقی، شماره پژوهش

http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=46202#_ftn5
http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=46202#_ftn5
http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=46202#_ftn6
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 (.431 :1344 ،اردبیلی) طور مطلقای بهمجرمانه مقید است و نه هر اراده
ازنظر اکثریت حقوقدانان عنصر روانی در جرایم عمدی عبارت از آگاهی و اراده ارتکاب 
جرم است. منظور از آگاهی، معرفت فاعل هم به کیفیت فعل مجرمانه و هم به نامشروع بودن آن 

یعنی مرتکب هم از مجرمانه بودن عمل آگاهی داشته و هم خواسته باشد آن را مرتکب  ؛است
ل یا اعم از فع -دیگر عمد، متضمن این است که باوجود آگاهی و علم، فاعل عزم عبارتشود. به

(. پس از 321: 1344گذار ارتکاب آن را جایز ندانسته است )اردبیلی کند که قانون -ترك فعل 
قدمه در گفتار آینده به سوءنیت عام و خاص مرتکب در انجام عمل مجرمانه پرداخته ذکر این م
 خواهد شد.

 سوءنیت عام و خاص .2-1

شود، علم و آگاهی در جرایم عمدی که جرم موضوع این مقاله نیز یکی از انواع آن محسوب می
رم جحسابرس و بازرس شرکت نسبت به خالف قانون بودن عملیات خود، شرط ضروری تحقق 

(؛ بنابراین هرگاه حسابرس شرکت بدون 434: 1341 ،میرزایی منفرد) و مجازات مرتکب است
علم و آگاهی از استانداردهای حسابداری جدید که شیوه حسابرسی در آن تغییر کرده است، 

توان وی را مجرم نامید، زیرا نسبت به های مالی اظهارنظر نماید، نمیصورتنسبت به
ید علم و آگاهی نداشته است. البته این درصورتی است که قرائن و امارات استانداردهای جد

وی  یموجود عدم آگاهی و عدم علم حسابرس را تأیید نماید واال بار اثبات عدم آگاهی بر عهده
است که در این موارد نیز اقدام به اظهارنظر یا تصدیق، اماره بر وجود علم و آگاهی حسابرس 

 ید استانداردهاست و اثبات عدم آگاهی بر عهده وی است.نسبت به تغییرات جد
ی مجرم در ارتکاب فعل مجرمانه شرط است. به تعبیر همچنین برای ارتکاب جرم، اراده

که مرتکب نوعی عزم و اراده در ارتکاب آن جرم شود مگر اینتر هیچ جرمی محقق نمیصحیح
یز گذار آن را منع کرده است نه قانونداشته باشد. داشتن سوءنیت یعنی عزم ارتکاب فعلی ک

گذار وجود جرم را منوط به داشتن قصد مشخص و تنهایی کافی نیست. گاه قانونهمیشه به
صریحی کرده که فاعل برای تحقق آن کوشیده است. برای مثال در جرم قتل، صرف قصد ایذاء 

یجه خالف باید در تحصیل نتکند، بلکه فاعل علیه کفایت نمیو آزار عمدی و ضربه زدن به مجنی
قانون یعنی کشتن او نیز عامد باشد یا در کالهبرداری صرف ایجاد مانور متقلبانه کافی نیست و 

نداختن رقیب قصد به دام اکه فرضاً بهکالهبردار باید قصد بردن مال را نیز داشته باشد و درصورتی
 شود. البته واضح استردار شناخته نمیخود در معامالت موهوم مانور متقلبانه انجام دهد، کالهب
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 عنوان قصد ضرورییا همان قصد نتیجه در صورتی به که در لِسان حقوقدانان سوءنیت خاص
 شده باشد.گردد که در قانون نسبت به وجود آن تصریحوقوع جرم محسوب می

شاره ا قصد یا سوءنیت خاصی در وقوع جرمکه در قانون بهدر جرم موضوع بحث به دلیل این
نشده است، سوءنیت عام یا همان قصد فعل برای کامل شدن عنصر روانی جرم کافی است. 

که حسابرس و بازرس شرکت با علم به خالف قانون بودن اظهارنظر خود و محض اینرو بهازاین
های مالی را رعایت نکند، به مجازات صدر عزم در تخلف، مقررات قانونی در خصوص صورت

یعنی نیازی به وجود قصد نتیجه مثل قصد ضرر و زیان به سهامداران یا ؛ شودمیماده محکوم 
گونه جرایم، ارتکاب فعل مجرمانه، اماره بر وجود شرکت یا بورس و... وجود ندارد. البته در این

یرا ز؛ سوءنیت عام یا همان قصد فعل است و اثبات عدم وجود قصد مجرمانه بر عهده مجرم است
ات موجود داللت بر وجود سوءنیت دارد و ظاهر بر علم و آگاهی و عزم مرتکب در قرائن و امار

 ارتکاب عمل خالف قانون است.

 انگیزه مرتکبین جرم .2-2

ای که مجرم را وادار به شود و انگیزهعنصر روانی هر جرمی معموالً باانگیزه و داعی شروع می
که با این  هاییرغم مخالفتدارد و بهکند، اساساً تأثیری در مسئولیت کیفری نارتکاب جرم می

-41: 1313 زراعت) دانندادعا وجود دارد غالب حقوقدانان آن را از مسلمات حقوق جزا می
ز ا . تفاوت انگیزه با نیت )عنصر روانی( آن است که نیت عبارت است از قصد بالواسطه(49

جرم  ارتکاب عمل مجرمانه )مثل ازهاق رو  در قتل( ولی انگیزه هدف مع الواسطه از ارتکاب
است )مثل قصد رهانیدن مقتول از درد و رنج یا قصد خالی کردن جیب او(. عموماً انگیزه ارتکاب 
جرم تأثیری بر مسئولیت کیفری مرتکب ندارد. برای مثال قتل از روی عطوفت یا سرقت و 

غییری هود یا عیاران قدیم( ترداری از ثروتمندان برای کمك کردن به فقرا )به شیوه رابینکالهب
تواند پس از محکوم کردن متهم به ارتکاب کند، لیکن قاضی میدر مسئولیت مجرم ایجاد نمی

جرم، برای تعیین مجازات متناسب، وجود انگیزه شرافتمندانه یا شریرانه در او را در نظر بگیرد 
. این موضوع دریکی از آراء دیوان عالی کشور نیز مورد تصریح (114: 1344رمحمد صادقی )می
یزه انگ»شعبه بیستم دیوان عالی کشور  31/2/1314مورخ  211شده است. بر اساس رأی شماره واقع

 انگیزه مجرمانه در ارتکاب« شود.در تحقق قتل عمدی مؤثر نیست و از شرایط آن محسوب نمی
طورکلی در ارتکاب جرایم بورسی متفاوت از ارتکاب قانون بازار و به 24 ماده 3بند  جرم موضوع

گونه جرایم مرتکبین معموالً به دنبال جرایم اقتصادی یا سایر جرایم عمومی است. در این

http://www.noormags.com/view/fa/creator/144929
http://www.noormags.com/view/fa/creator/144929
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خلف باشند و با تربط میهای تحت مدیریت خود یا ارگان ذیسوءاستفاده کالن مالی از شرکت
های قانونی پیداکرده و سوءاستفاده خود را تکمیل ونی راه فراری از مسئولیتاز مقررات قان

 .نمایندمی
طورکلی مرتکبین جرایم بورسی شخصیتی متفاوت از سایر مجرمین داشته و اکثریت آنان به

ءاستفاده از شود که با سوسفید به فردی اطالق میدهند. مجرم یقهسفید تشکیل میرا مجرمین یقه
شغلی و قانونی خود، با ارتکاب اعمال غیر خشن و با ظاهر قانونی منافع غیرقانونی به  موقعیت
های عمومی خود استفاده کرده و به نفع خود از اموال و امکانات آورد. این افراد از پستدست می

شناسی است که نخستین یك اصطال  جرم« 1سفیدجرم یقه»کنند. اصطال  عمومی استفاده می
 جرم ارتکابی توسط»عنوان به کار رفت. وی این اصطال  را به 1434در  4ط ادوین ساترلندبار توس

 3عریف کرد.ت« احترام و دارای موقعیت اجتماعی باال با استفاده از موقعیت شغلی خودشخصی قابل
-اند از کالهبرداری، فساد مالی مانند ارتشاء، سوءسفیدها عبارتترین جرایم یقهبرخی از مهم

های عمومی و تسهیالت عمومی، جرایم استخدامی، جرایم مربوط ها و مزایدهاستفاده از مناقصه
طی، محیکنندگان، جرایم مربوط به مواد غذایی و دارویی، جرایم زیستبه نقض حقوق مصرف

 ...ای، جرایم گمرکی وجرایم یارانه
«. جرایم»د م است و نه خواین جرای« مرتکبین»سفیدی بیشتر متوجه مشخصه اصلی جرایم یقه

ها را از گونه جرایم، آندیگر موقعیت باالی اقتصادی و اداری و شغلی مرتکبین اینعبارتبه
گونه ن اینهای اصلی مرتکبیکاری از دیگر ویژگیسازد. مخفیمرتکبین سایر جرایم متفاوت می

رتکب رسمی و قانونی مگونه جرایم در غالب پوششی جرایم است. بدین معنی که مرتکبین این
بلکه  شوند،سفید به علت گذراندن نیازهای روزمره مرتکب جرم نمیشوند. مجرمین یقهجرم می

سفید کاران یقهطلبی آنان است. بزهخواهی و فزونعلت اصلی ارتکاب جرایم توسط آنان زیاده
ی صاحب نفوذ و اقتدار اند ازنظر اجتماعقرارگرفته 2چرکینآبی یا یقهکه در مقابل مجرمین یقه

روات وشلوار تیره، پیراهن و کای که معموالً با کتباالیی هستند و به اعتبار وضع ظاهری آراسته

                                                      
1- White Collar Crime 
2- Edvin Sutherland 
3- Sutherland, edvin(1983) white collar crime: the uncut version. New hawen:yale 

university press 

 -434(:1311)زمستان 2، شماره 31سفید و سیاست کیفری ایران، فصلنامه حقوق، دوره سلیمی، صادق، مجرمین یقه به نقل از

492 

4- blue-collar criminals 
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 است کسانی به تمایز و تشخیص هستند. جرایم خیابانی درواقع مربوطهستند، از گروه اخیر قابل

 همین به و انداجتماع فرودست و فقیر طبقة از و نیستند برخوردار وجاهت باالیی و اعتبار از که

 از استفاده بدون سنّتی، جرایم و خیابانی جرایم برخالف سفیدیقه ترند. جرایمنیز شاخص دلیل

 «فسفری جرایم»را  جرایم گونهاین دلیل، همین به پذیرند.می عضالنی صورت نیروی یا خشونت
بزهکاران  برخالف خیابانی بزهکاران اما؛ است فکری توان از گیریبهره اعتبار به که اندنامیده
 و هاخانه ورود به با مثال،عنوانبه گیرند،می قرار دیدگانبزه با رودررو صورتبه نوعاً سفید،یقه
 همین به کنند.می تصاحب خشونت و زور با را هاآن مالکان متعلقات و اموال تجاری، اماکن یا

 جسمانی نیروی از استفاده بر با تأکید« کلسیمی جرایم»به  بزهکاران از دسته این جرایم دلیل،

 (.134-44: 1311مجاب  موسوی) است یافته شهرت
-زیاده کاری، هدفجمله پنهانی منسفیدهای جرایم یقهجرایم بورسی نیز با توجه به ویژگی

دانان حقوقروند. البته برخی طلبی از ارتکاب جرم و ... از این دسته به شمار میخواهی و افزون
سفیدها و جرایم شرکتی تفاوت قائل شده و جرایم مربوط به بازار اوراق درستی میان جرایم یقهبه

(. به هر صورت 196-131: 1341اند )محسنی گذاری نمودهبهادار را ازجمله جرایم شرکتی نام
دها سفیم یقهچه جرایم موضوع قانون بازار اوراق بهادار را از جرایم شرکتی بدانیم و چه جرای

)که البته به علت همپوشانی این دو مفهوم، نسبت دادن به هر دو صحیح است( انگیزه ارتکاب 
ه خواهی دست بخواهی و زیادهگونه جرایم مرتکب باانگیزه افزونها یکسان است و در اینآن

رتکبین مارتکاب جرم زده و به دنبال کسب سود حداکثری است. الزم به ذکر است بررسی انگیزه 
ابله ها و طریقه مقباب شناخت شخصیت آنها نداشته و تنها مناین جرایم تأثیری در مجازات آن

 شود.توجه است و از دیدگاه جرم شناختی مطمح نظر واقع میها قابلبا آن

 94ماده  3شیوه نگارش بند  .3
انگاری دو در مقام جرمقانون بازار اوراق بهادار  24ماده  3گونه که در ابتدا ذکر شد بند همان

-تخلف از مقررات قانونی ناظر به تهیه اسناد، مدارك، بیانیه ثبت یا اعالمیه پذیره»جرم بورسی 

تخلف از مقررات قانونی ناظر به بررسی و اظهارنظر » و« ها جهت ارائه به سازماننویسی و امثال آن
ؤال مهمی است. س« دات و اطالعاتیا تهیه گزارش مالی، فنی یا اقتصادی یا هرگونه تصدیق مستن

شود این است که آیا شیوه و طریقه نگارش این مقرره که در این قسمت الزم است به آن پرداخته 
م در انگاری دو عنوان مستقل از هنویسی است؟ و اینکه آیا جرمقانونی مطابق اصول و شیوه قانون
ر پاسخ به سؤاالت فوق پس از ذک در نویسی صحیح است یا خیر؟یك بند ازلحاظ اصول قانون
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قانون بازار و انتقادات  24ماده  3مختصری از شیوه صحیح نگارش قانون، به شیوه نگارش بند 
 وارد بر آن خواهیم پرداخت.

نویسی توجه به دو مطلب عمده ضرورت دارد. یکی توجه به ساختار ظاهری قانون، در قانون
ن، ویراستاری و ... و دیگری توجه به ساختار ماهوی قانون مانند مسائل مربوط به طریق انشاء قانو
 ترین اصول ظاهری نگارشکاربرده شده در ماده و ... از مهممانند توجه به مفاهیم و اصطالحات به

بندی قانون و نیز تخصیص مواد به عناوین قانون است. از اصول گذاری و عنوانقانون، توجه به نام
ز از مورد، پرهیهای بیسازی، پرهیز از مثالتوان به پرهیز از اصطال انشایی نگارش قانون می

ه، گویی، پرهیز از حذف بدون قرینسازی نادرست، پرهیز از زیادهنویسی، پرهیز از فعلپیچیده
الخط مورد، رعایت رسمپرهیز از ذکر اصطالحات و عبارات مبهم، پرهیز از ماده پردازی بی

اشاره کرد. یکی از دیگر اصول ظاهری  ی قانون امری و ماهوی و ...هاواحد، توجه به تفاوت
کردن مواد  گذار باید به هنگام تقسیمبندی قانون است. قانوننگارش قانون، بحث مربوط به تقسیم

 یك قانون به دو نکته مهم باید توجه نماید:
 وبویی یکسان داشته باشند.( تمام مواد تحت یك عنوان رنگ1
 گروه تقدم و تأخر مواد به لحاظ مفهومی و غیره رعایت شود( در بین این مواد یکسان و هم4 
 (.31: 1313بیگ زاده آروق )

ن، صراحت و روشنی قانوتوان بهترین اصول مربوط به ساختار ماهوی قانون میهمچنین از مهم
رای اجی، دارا بودن ضمانتجامع و کامل بودن، هماهنگی با وضع زمانه خود، تأمین منافع همگان
حظه طور که مالبنابراین همان؛ مناسب، هماهنگ با نظام حقوقی و رعایت موجزنویسی اشاره کرد

نویسی چه به لحاظ اصول ظاهری نگارش و چه به لحاظ اصول فنی و ماهوی آن شود قانونمی
 امری کامالً تخصصی است و رعایت نکات زیادی در نگارش آن الزم است.

ت. مالحظه اسنویسی از جهاتی قابلبه لحاظ شیوه و طریقه قانون 24ماده  3رسد بند نظر میبه 
نویسی در این قسمت است. های مشابه از مشکالت قانوناوالً به کار بردن اصطالحات و واژه

-گذار میاز اصطالحات و عبارات مشابه است و قانون« اطالعات»، «مدارك»، «اسناد»عبارات 

 ها وداده و از ذکر واژهتر، همه این اصطالحات را درون خود جایبا ذکر عبارتی کلیتوانست 
وه توان علت این شیگذار میاصطالحات مشابه خودداری نماید. البته در مقام توجیه نظر قانون

نامید،  گذارنگری قانوننوعی آیندهگذار دانست و هدف از آن را بهنوعی تعمد قانوننگارش را به
گذار با به کار بردن عباراتی کلی درصدد آن بوده تا در صورت وقوع جرمی ترتیب که قانوناینبه
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اجرای کیفری آن استفاده نماید و نیاز به تصویب عنوان ضمانتمشابه در آینده از همین ماده به
 .دتوانست با کاربرد یك عبارت کلی نیز تأمین شوکه البته این هدف می قانون جدید نباشد

 واحوال مختلف در قالب یك بندانگاری دو جرم کامالً متفاوت با شرایط و اوضاعثانیاً، جرم
نیز در مقام بیان دو جرم  24ماده  3نویسی است. بند قانونی مخالف اصول و شیوه صحیح قانون

 وان وحدتتشده است. البته ازلحاظ تئوری میمختلف بوده، لیکن این دو جرم در یك بند بیان
سی نویعنوان توجیه منطقی برای این شیوه قانونرا به 24ماده  3ارگانیك میان دو جرم موضوع بند 

نظر دورکیم . به1شودمیهمبستگی گروهی به دو بخش مکانیکی و ارگانیکی تقسیم  فرض کرد.
ر های مشترك اعضای جامعه ازنظای رواج دارد که افکار و گرایشهمبستگی مکانیکی در جامعه

تنها  های شخصی اعضای آن بیشتر باشند. این همبستگیکمیت و شدت از افکار و گرایش
تواند به نسبت معکوس رشد فردیت، پرورش یابد. به عبارتی همبستگی مکانیکی درجایی می
 بستگیهای فردی وجود داشته باشند و اعضای جامعه ازنظر دلواج دارد که حداقل تفاوتر
یکدیگر باشند. همبستگی ناشی از همانندی، زمانی به اوج خود  شبیهخیر همگانی، بسیار به
رسد، که وجدان فردی یکایك اعضای جامعه منطبق باوجدان جمعی پرورش یابد و از آن می

ه از بلک ،های افراد جامعه. برعکس، همبستگی ارگانیك نه از همانندییکی شودنظر با آن
 (.141:تائیس، بیویل)کار است تقسیمی نتیجهگونه همبستگی یابد. اینهایشان پرورش میتفاوت

 .داند)سنتی( را دارای همبستگی مکانیکی یا ساختگی می یهاول و )بدوی( ییدورکیم، جوامع ابتدا
 دیو هرکس همان است که دیگران هستند. وی جوامع مدرن و جد یکسانند کالً عبارتی افرادبه

یکی از (. 329-324 :1362آرون ) داند)غیرسنتی( را دارای همبستگی ارگانیکی و اندامی می
های بین همبستگی مکانیکی و ارگانیکی در انگیزة تعامل است؛ یعنی در همبستگی تفاوت

ر همبستگی ارگانیکی تمایز و ناهمسانی انگیزة تعامل هستند. مکانیکی شباهت و همانندی و د
توان طور خالصه میبه(. 14-11 :1314 تفاوت دیگر، تغییر در اصول اخالقی موجود است )استونز

گفت، همبستگی مکانیکی، همبستگی از راه همانندی است. وقتی این شکل از همبستگی بر جامعه 
فهوم اند و مهای واحدی وابستهزیرا به ارزش ؛م تفاوتی ندارندحاکم باشد افراد جامعه چندان باه

                                                      
 شده است.گیری جوامع ارائههای شکلاست که در مقام توجیه علتشناختی نظریه همبستگی دورکیم یك نظریه جامعه -1

مکانیکی به معنای وابستگی متقابل عناصر مشابه اجزای همگن در یك کل اجتماعی فاقد تمایزات داخلی است و  همبستگی

ضای متمایز یند اعهایی که مثل فرآهمراه آن کارکردها و تالشاجتماعی و به کارتقسیمهمبستگی عضوی یا ارگانیکی، از 

 (.211-211: 1361بیرو ( و )329: 1362 )آرون استکنند، انسان یکدیگر را کامل می
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همبستگی ارگانیکی و اندامی، چون افراد در جامعه همانند و در مشترکی از تقدس دارند. ولی 
کدام نیاز داند و هربلکه هرکدام در رشتة خاصی تخصص دارند که دیگری نمی ،یکسان نیستند

 .آفرین استازمند بودن همبستگیهمین نی ،کننددیگری را برطرف می
قانون بازار، نوعی همبستگی و  24ماده  3بر اساس فرض مطروحه در خصوص توجیه بند 

صورت منطقی جلوه وحدت ارگانیك میان دو جرم موضوع این ماده است که این ماده را به
رم دو جیعنی این تفاوت اساسی در دو جرم است که باعث وحدت ارگانیك میان این ؛ دهدمی

زیرا نظریه دورکیم که در مقام توجیه وحدت جوامع ؛ شده است، لیکن این توجیه منطقی نیست
ر این توان مستقیماً دشناختی است و نمینوعی نظریه جامعهشده است، بهها باهم مطر و تعامل آن

ت دو جرم در وگذار و عدم توجه به تفارسد اشتباه قانونبحث مورداستفاده قرار گیرد. به نظر می
عناصر متشکله خود، باعث شده تا دو جرم یادشده در یك مقرره قانونی ذکر شود و هیچ توجیه 

 منطقی و علمی در این خصوص وجود نداشته است.
ثالثاً، در نظر گرفتن مجازات یکسان در خصوص دو جرم متفاوت، زمانی صحیح و منطقی 

به اجتماع در اثر ارتکاب هر دو جرم یکی باشد، های وارده است که اثرات نامطلوب و ضرروزیان
 قانون بازار اثبات نشده است. 24ماده  3که این مطلب در خصوص جرایم موضوع بند درصورتی

قانون  24ماده  3نویسی در خصوص بند رسد شیوه قانونبا توجه به مطالب مذکور به نظر می
دهنده یلزدگی و بدون توجه به عناصر تشکتابگذار با شبازار توجیه منطقی و فنی نداشته و قانون

 این جرایم دست به نگارش این مقرره قانونی زده است.

 گیرینتیجه
قانون بازار اوراق بهادار در مقام بیان دو  24ماده  3شده معلوم شد که بند با توجه به مطالب بیان

ه مقررات قانونی ناظر بتخلف از »رسد مرتکب اصلی جرم جرم متفاوت بوده است. به نظر می
 «فنی یا اقتصادی یا هرگونه تصدیق مستندات و اطالعات بررسی و اظهارنظر یا تهیه گزارش مالی،

های بازرس و حسابرس مستقل شرکت است که وظیفه بررسی و اظهارنظر در خصوص صورت
ابراین بن؛ داردها یا تهیه گزارش مالی، فنی یا اقتصادی را بر عهده مالی و اطالعات مالی شرکت

اجرای کیفری تخلف بازرس و حسابرس قانونی شرکت از عنوان ضمانتمقرره قانونی یادشده به
این  ها نیز درالزحمه حسابرس و بازرس قانونی شرکتمقررات قانونی است. شیوه پرداخت حق

در  رمقاله موردانتقاد قرارگرفته است. نگارنده معتقد است جهت جلوگیری از فسادهای مذکو
این پژوهش، ایجاد صندوق مشترکی توسط دولت برای واریز میزان مشخصی از طرف ناشران و 
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الزحمه بازرس و حسابرس شرکت از محل آن صندوق یا تخصیص بودجه ها و حقبرداشت هزینه
.. به ها و .های حسابرس و بازرس در شرکتمشخصی توسط دولت برای تأمین هزینه فعالیت

مناسبی  های مالی از بین برود، راهکارط مستقیم ناشر و حسابرس خصوصاً از جنبهصورتی که ارتبا
جرایم مطلق بوده که ضرر زدن به دیگری  در این زمینه است. جرم موضوع این پژوهش در زمره

یکی عنوانآمده یا زیان متحمل نشده که در صدر ماده بهدستجزء عنصر مادی آن نیست. سود به
مرتکب این جرم ذکرشده است نیز به معنای مقید بودن این جرم نبوده و تنها ناظر های از مجازات

 عالوه علم و آگاهی حسابرس و بازرستعیین باشد. بهبه فرضی است که میزان زیان وارده قابل
قصد وی در ارتکاب تخلف یادشده عنصر روانی  نسبت به غیرقانونی بودن اقدامات خود و نیز

جمله قصد ضرر زدن به دیگری یا هر جرم است و قصد ایجاد نتیجه خاص مندهنده این تشکیل
قصد متصور دیگری برای کامل شدن این جرم الزم نیست. هرچند انگیزه ارتکاب جرایم 

ازات تواند جهات تخفیف یا تشدید مجطورکلی تأثیری در مجازات مرتکبین ندارد، لیکن میبه
قانون بازار اوراق  24ماده  3جمله مرتکبین بند م بورسی منرا فراهم نماید. اکثر مرتکبین جرای

خواهی و کسب انتفاع بیشتر و نه از سر نیاز دست به ارتکاب این جرایم زده بهادار باانگیزه زیاده
جای « سفیدقهجرایم ی»بندی مرتکبین توان مرتکبین این دست جرایم را در دستهطورکلی میو به

رره قانونی نیز چه ازلحاظ اصول ظاهری نگارش و چه ازلحاظ اصول داد. شیوه نگارش این مق
کاربردن عبارات مشابه در یك بند قانونی )که در ماهوی نگارش قانون اشکاالت جدی دارد و به

انگاری دو جرم گذار بوده است(، جرمرسد معنای واحدی از آن منظور نظر قانوناصل به نظر می
واحوال مختلف در یك مقرره و نیز در نظر گرفتن مجازات وضاعکامالً متفاوت با شرایط و ا

گذار بازار اوراق بهادار در این یکسان در خصوص دو جرم متفاوت از اشکاالت جدی قانون
 خصوص است.
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 ...تحلیل جرم اظهارنظر غیرقانونی بازرس و حسابرس 

 منابع

 .شورای عالی جامعه حسابداران 11/11/14ای مصوب آیین رفتار حرفه -

هجدهم، تهران، نشر  چاپ جلد نخست، ،حقوق جزای عمومی(. 1344) اردبیلی، محمدعلی -
 میزان.

، تهران، پرهامباقر  ترجمه ،شناسیمراحل اساسی اندیشه در جامعه(. 1362) یمونآرون، ر -
 سازمان انتشارات و آموزش انقالب اسالمی.

 ، نشرتهران میردامادی، مهرداد ترجمه ،شناسیمتفکران بزرگ جامعه (.1314)استونز، راب  -
 .مرکز

 .انتشارات فردوسی ،تهران جلد دوم، ،حقوق جزای عمومی (.1311محمداسماعیل ) فراسیابی،ا -

های مجلس شورای ، تهران، مرکز پژوهششیوه نگارش قانون( 1313) بیگ زاده آروق، صفر -
 اسالمی.

 ، تهران، انتشارات کیومرثی برای افراد غیر حسابدارحسابدار( 1314پاکزاد، علیرضا ) -

دادگاه عمومی جزایی  1144شعبه  44/4/41مورخ  4114414131411121-4دادنامه شماره  -
 ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی.

 1316مرداد  1دستورالعمل مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار، مصوب  -
 .1341بهمن  11اصالحی 

 1316مرداد  3مصوب سازمان )شده نزد های ثبتدستورالعمل اجرایی افشای اطالعات شرکت -
 مدیره سازمان(.هیئت

 1316مرداد  3شده نزد سازمان )مصوب های ثبتدستورالعمل اجرایی افشای اطالعات شرکت -
 مدیره سازمان(.هیئت

شورای  1/9/16مصوب ، «دستورالعمل مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار -
 .ورسبعالی 

 .49-41: 26شماره  ،دادرسی ،«انگیزه و تأثیر آن در مسئولیت کیفری»(. 1313) زراعت،عباس -

 ، ج اول، تهران، نشر ققنوس.حقوق جزای عمومی(. 1319) زراعت، عباس -

 مجد.انتشارات  ،تهران اول،چاپ  جلد دوم، ،حقوق جزای عمومی(. 1344) هوشنگ، شامبیاتی -

؛ مطالعه تطبیقی در «های سهامی عامنقش بازرس حساب در شرکت(. »1316) عرفانی، محمود -
آمریکا، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،  حقوق ایران، فرانسه و ایالت متحده

http://www.noormags.com/view/fa/creator/144929
http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/75367
http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/75367
http://www.noormags.com/view/fa/magazine/137
http://www.noormags.com/view/fa/magazine/137
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 .21-33: 1316، تابستان 31شماره 

اپ پنجم چ ترجمه محسن ثالثی، ،شناسیزندگی و اندیشة بزرگان جامعه (.تاوئیس )بییکوزر، ل -
 .علمی، انتشارات تهران

 .میزان، نشر ، تهرانهای حقوق جزای عمومیبایسته (.1311گلدوزیان، ایرج ) -

 یارنمادرتهای مالی، قابل دسترسی تا(. صورتبی) مدیریت آموزش بورس اوراق بهادار تهران. -
www.irbourse.com. 

های قضایی، شماره ، دیدگاه«جرایم شرکتی از دیدگاه جرم شناختی(. »1341) محسنی، فرید -
91 :131-196. 

 ، تهران، نشر میزان.حقوق کیفری بازار اوراق بهادار(. 1341) یغالمعلمیرزایی منفرد،  -

سیزدهم، تهران، بنیاد حقوقی  چاپ .جرایم علیه اشخاص(. 1344) میرمحمد صادقی، حسین -
 میزان.

سی و هشتم، تهران، بنیاد  چاپ .جرایم علیه اموال و مالکیت(. 1344) میرمحمد صادقی، حسین -
 حقوقی میزان.

 و ، فقه«دینی هایبه آموزه نگاهی با سفیدییقه جرایم( »1311) ریدمجاب، سید د موسوی -
 .134-44: 44شمارة  ششم، حقوق، سال

- SECURITIES EXCHANGE ACT OF 193. 
 

http://www.irbourse.com/

