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پیشگفتار

بازرسان	در	کنترل	و	نظارت	بر	اداره	امور	شرکت،	حفظ	حقوق	سهامداران	و	اشخاص	

ثالث	نقش	مهمی	را	بر	عهده	دارند؛	بنابراین	باید	حدود	وظایف	و	اختیارات	این	مرجع	را	

در	شرکت	های	سهامی	عام	که	از	مهم	ترین	شرکت	های	یاد	شده	در	ق.ت	می	باشد،	بررسی	

کرد	و	از	سویی	دیگر	به	صورت	مختصر	بنگریم	که	مبنا	و	ماهیت	بازرس	در	شرکت	چه	

می	باشد	آیا	این	رکن	از	شرکت	را	باید	به	نوعی	وکیل	صاحبان	سهام	دانست	و	یا	صرفاً	

یک	نماینده	برای	شرکت	و	صاحبان	سهام	و	یا	این	رکن	را	باید	رکنی	مستقل	و	دارای	

استقالل	بدانیم.	در	نهایت	از	این	بررسی	در	این	پژوهش	دو	هدف	داریم	اول	اینکه	با	

تعیین	حدود	وظایف	و	اختیارات	بازرسان،	به	دنبال	منع	تضییع	حقوق	شرکت	و	باالخص	

اشخاص	ثالث	هستیم؛	زیرا	همان	طور	که	اشاره	خواهد	شد،	بازرس	نقش	کلیدی	و	مؤثری	

در	شرکت	های	سهامی	عام	دارد	که	نمونه	بارز	آن	بررسی	حساب	های	شرکت	است	که	

می	تواند	بر	حقوق	اشخاص	ثالث	و	سهامداران	تأثیرگذار	باشد.	هدف	بعدی	آن	است	که،	

بعد	از	مشخص	شدن	حدود	و	ثغور	وظایف	و	اختیارات	بررسی	خواهیم	کرد	که	در	صورت	

عدم	اجرای	این	وظایف	و	اختیارات	چه	مسئولیتی	خواهند	داشت	و	صرفاً	ورود	چه	نوع	

خساراتی	از	سوی	بازرسان	مقدمات	مسئولیت	آن	ها	را	در		پی	خواهد	داشت	و	چه	عواملی	

باعث	محدود	شدن	مسئولیت	آن	ها	می	گردد	و	اقامه	دعوا	به	چه	نحوی	خواهد	بود.	این	

موارد	و	موارد	دیگر	که	در		این	پژوهش	مورد	بررسی	قرار	خواهد	گرفت،	سعی	شده	است	

تا	ضمن	بررسی	ل.ا.ق.ت	1347،	پیش	نویس	1383	و	الیحه	1391	که	از	سوی	شورای	

محترم	نگهبان	رد	گردیده،	مورد	تجزیه	و	تحلیل	قرار	گیرد	تا	بتوان	با	توجه	به	اینکه	در	

این	زمینه	تحقیقی	صورت	نگرفته	است	،		قدمی	در	این	راستا	برداشت.

در	پایان	جا	دارد	از	زحمات	بی	دریغ		استاد	خود،	جناب	آقای	دکتر	سید	محسن	بهشتیان	

و	 کرده	 یاری	 راه	 این	 در	 مرا	 داشتی	 هیچ	چشم	 بی	 که	 مرکز	 تهران	 دانشگاه	 استادیار	

راهنمایی	های	ایشان	روشنگر	راه	برای	ثبت	این	اثر	گردید،	قدردانی	و	سپاسگذاری	نمایم.
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سخن ناشر

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

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

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

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

فرزاد دانشور
مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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وظایف و اختیارات بازرسان

1 فصل
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	همان	طور	که	بیان	شده	است،	شرکت	های	سهامی	از	تعدادی	سهامدار	تشکیل	
نیز	 نفر	 هزار	 چندین	 به	 است	 ممکن	 سهامداران	 این	 تعداد	 که	 است	 شده	
بهتر	حقوق	سهامداران	در	شرکت	های	 برای	حفظ	هرچه	 قانون	گذار	 برسد.	
سهامی	ارگانی	را	تحت	عنوان	بازرسی	پیش	بینی	کرده	و	شرکت	های	سهامی	

را	ملزم	به	داشتن	بازرسان	کرده	است.
وظایف	 سهامداران(	 حقوق	 )حفظ	 فوق	 هدف	 تحقق	 برای	 قانون	گذار	 ازاین	رو،	
عهده	 بر	 مواد	 دیگر	 و	 ل.ا.ق.ت	1347	 تا	152	 مواد	148	 وفق	 را	 خطیری	
بازرسان	نهاده	)مواد	255	تا	271	ل.ج.ق.ت	1391(	و	با	توجه	به	این	مواد،	
وظایف	مهم	و	متنوعی	ازجمله	بررسی	حساب	ها،	ارائه	گزارش	های	جامع	و	در	
اطالع	گذاشتن	سهامداران	و	همچنین	مقامات	قضایی	در	صورت	بروز	هرگونه	
تخلف	و	اعالم	هرگونه	جرم	به	مراجع	ذی	صالح	از	دیگر	وظایف	بازرس	است.	
از	دیگر	وظایف	بازرس،	می	توان	به	وظایف	نظارتی	من	جمله	کنترل	بر	وضع	

شرکت	و	مدیران	آن،	اشاره	کرد.
از	آنجایی	که	حق	و	تکلیف،	الزم	و	ملزوم	یکدیگرند	لذا	بازرسان	در	انجام	وظایف	
بدیهی	 و	 نیز	هستند	 اختیاراتی	 و	 دارای	حقوق	 قانون	گذار،	 از	سوی	 محوله	
اسناد	 که	 می	کند	 ایجاب	 بازرسان	 جانب	 از	 وظایفی	 چنین	 انجام	 که	 است	
و	مدارک	الزم	در	اختیار	آن	ها	گذاشته	شود،	به	عبارت	دیگر	آن	ها	بایستی	
در	جهت	انجام	وظایف	مقرره	در	الیحه	اصالحی	از	یک	سری	اختیارات،	در	
خصوص	مراجعه	به	اسناد،	مدارک	و	دفاتر	شرکت	برخوردار	باشند	تا	جایی	
که	بتوانند	بدون	دخالت	در	امر	مدیریت	شرکت،	هرگونه	نظارت	و	بازرسی	را،	

نسبت	به	گردش	کلیه	امور	شرکت	اعمال	کنند.
ماده	148	ل.ا.ق.ت	وظایف	مهم	و	سنگینی	را	بر	عهده	بازرس	گذاشته	است	و	
مهم	ترین	این	وظایف	اظهارنظر	نسبت	به	صحت	و	درستی	صورت	های	مالی	
است	که	مدیران	یک	شرکت	تهیه	و	به	مجمع	عمومی	صاحبان	سهام	تسلیم	

می	کنند،	می	باشد.
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اما	قبل	از	ورود	به	بحث	در	خصوص	وظایف	و	اختیارات	بازرسان،	بهتر	است	تا	
در	مقدمه	این	فصل،	مختصری	را	اختصاص	دهیم	در	خصوص	ماهیت	نقش	
بازرس	و	رابطه	آن	ها	با	شرکت	یا	سهامداران،	سپس	وارد	بحث	اصلی	خواهیم	

شد.
در	خصوص	ماهیت	نقش	بازرس	در	ادبیات	حقوقی،	بحث	قابل	مالحظه	ای	وجود	
ندارد	و	اگر	بحثی	در	این	خصوص	به	میان	آمده	است	به	صورت	مختصر	تنها	
به	بحث	اشاره	ای	رفته	و	از	تشریح	مطلب	صرف	نظر	شده	است.1	در	ل.ا.ق.ت	
1347	نیز	در	مورد	اینکه	سمت	بازرس	در	شرکت	های	سهامی	چه	ماهیتی	را	
دارا	می	باشد	سکوت	کرده	و	تنها	به	بیان	وظایف	و	اختیارات	بازرس	و	مرجع	و	
چگونگی	عزل،	نصب	و	حق	الزحمه	آن	ها	اکتفا	نموده	است؛	اما	جالب	تر	اینکه،	
مجلس	 از	سوی	 که	 ل.ج.ق.ت2	1391	 در	 هم	 و	 در	پ.ل.ق.ت	1383	 هم	
ارائه	شد،	در	هیچ		یک،	صحبتی	 شورای	اسالمی	به	شورای	محترم	نگهبان	
مبنی	بر	ماهیت	نقش	بازرسان	در	شرکت	های	سهامی	)و	به	طریق	اولی	در	
شرکت	های	تجاری(	به	میان	نیامده	و	این	خأل	هم	اکنون	نیز،	در	میان	مواد	

مربوط	به	بازرسی	دیده	می	شود.
ق.ت	1311	از	مفتشین،	تحت	عنوان	وکیل	صاحبان	سهام	یادکرده	و	مسئولیت	
مفتش	را	همان	مسئولیت	وکیل	می	داند.3	ماده	64	این	قانون	مقرر	می	دارد:	
حدود	 به	 راجع	 که	 است	 همان	 آن،	 اثرات	 و	 مفتشین	 مسئولیت	 »حدود	
تفکر	 این	 است.«	 معین	 قانوناً	 موکل	 مقابل	 در	 آن	 اثرات	 و	 وکال	 مسئولیت	

۱- ستوده تهرانی، دکتر سید حسن، حقوق تجارت، ج ۲، ص ۱۹4
۲- .ل.ق.ت ۱۳8۳ توسط دولت در دفتر برنامه ریزی اقتصادی تهیه و مورد تصویب قرار گرفت و سپس به مجلس 
ارسال گردید که در صحن علنی مجلس با مخالفت هایی روبرو و بعد از اصالحات فراوان در ۱۳۹۱/0۱/۲۳ مورد 
تصویب و به شورای نگهبان ارسال گردید اما مرجع فوق بدون ورود در ماهیت الیحه جدید قانون تجارت ۱۳۹۱ 
در تاریخ ۹۱/0۲/۲0 آن را رد کرد. با این استدالل که به استناد اصل 8۵ قانون اساسی واگذاری تصویب قوانین به 
کمیسیون فقط در موارد ضروری جایز است و در مورد قانون تجارت با توجه به وجود قانون دائمی ضرورتی وجود 

ندارد و قانون جدید باید در صحن مجلس تصویب شود و با این استدالل الیحه به مجلس عودت شد.
۳- اسکینی، دکتر ربیعا، حقوق تجارت، ج ۲، ص ۱8۱
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رابطه	 »تصور	 می	افزایند:	 ادامه	 در	 اسکینی	 دکتر	 نمی	رسد،	 نظر	 به	 صحیح	
وکالت	میان	بازرس	و	سهامداران	نامعقول	تر	است.	در	واقع	بازرس	رکنی	از	
ارکان	شرکت	است	که	قانون	وظایف	و	تکالیف	او	را	معین	می	کند	و	با	اینکه	
مدیره-	 هیأت	 و	 	- عمومی	 مجمع	 از	 می	کند	 انتخاب	 را	 او	 عمومی	 مجمع	
اینکه	 »در	 می	گویند:	 مشابه	 عباراتی	 با	 نیز	 پاسبان	 دکتر	 است.«1	 مستقل	
بازرسان	امین	شرکت	و	شرکا	محسوب	می	گردند،	تردیدی	وجود	ندارد،	لیکن،	
تعریف	نقش	بازرسان	در	قالب	رابطه	وکالت	که	رابطه	ای	با	حدود	تعریف	شده	
قراردادی	و	مبتنی	بر	اراده	طرفین	است،	چندان	پذیرفتنی	به	نظر	نمی	آید	
چرا	که	با	بررسی	دقیق	فلسفه	وجودی	رکن	نظارتی	در	شرکت	درمی	یابیم	
که	ضمن	وجود	رابطه	امانی	میان	بازرسان	و	شرکت،	ایشان	مکلف	به	رعایت	
حقوق	همه	گروه	های	ذی	نفع	و	از	جمله	اشخاص	ثالث	هستند.	در	صورتی	
که	این	رابطه	در	چارچوب	وکالت	تبیین	گردد،	وکیل	)بازرس(	تنها	مکلف	
به	تأمین	حقوق	موکل	خود	)شرکت	و	شرکا(	بدون	توجه	به	منافع	دیگران	
خواهد	بود.	فراتر	از	آن،	با	پذیرش	موضع	مقنن	1311،	باید	بر	آن	بود	که	در	
صورت	تعارض	میان	منافع	سهامداران	اکثریت	و	اقلیت،	بازرسان	باید	منافع	
گروه	نخست	را	بر	دسته	دوم	ترجیح	دهند،	در	حالی	که	بازرسان	مکلف	به	

پاسداری	از	حقوق	همه	گروه	های	سهامدار	به	صورت	برابرند.2«
با	توجه	به	این	مقدمه	سعی	بر	آن	می	شود	تا	نظریه	ها	و	فرضیه	هایی	که	می	تواند	

در	این	خصوص	مطرح	شود	را،	ارائه	نمائیم:
نظریه	نخست	بر	این	مبنا	استوار	است	که	بازرس	را	نماینده	شرکت	بدانیم،	به	
عبارت	دیگر	بازرس	به	نمایندگی	از	شرکت	است	که	به	حساب	ها	رسیدگی	
نظر	 این	 تائید	 در	 می	باشد.	 شرکت	 منافع	 حافظ	 بازرس	 بنابراین	 می	کند،	
می	توان	این	گونه	استدالل	کرد	که	هدف	از	بازرسی	در	شرکت	های	سهامی	

۱- همان
۲- پاسبان، دکتر محمدرضا، حقوق شرکت های تجاری، ص ۲۲۶


