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  دهيچك
 هاي شركتكام توسل به دادگاه براي انتخاب بازرس موقت در تحليل حقوقي علل و اح     

با  ،ها شركت موقت ي بازرسياي مسائل حقوق گر تحليل تحقيقي مقايسهي دعبارت به ،سهامي
 مورد اقبال اهل حال  به تا بودن ياد از حد تخصصي زدليل بهد ي آن شايت كاربردياهم وجود

ان حقوق حاكم بر يادي مي زهاي تفاوت كه هدد ميق نشان ياين تحق. فن قرار نگرفته بود
نكه ي ضمن ا،عامل و حقوق حاكم بر بازرسان شركت وجود دارد ريمديره و مد  تأ هيياعضا
 نشان ها تفاوتن يا. ستندي و بازرس موقت هم كم ني حقوق حاكم بر بازرس اصلهاي تفاوت

 لحاظ امكان درخواست  وداند ميريت ي از مدتر حساس را ي كه قانونگذار بازرسدهند مي
 ينكه شركت برايا. ت استين حساسيج هميل و نتايانتخاب بازرس موقت از دادگاه از دال

تر از فاقد بازرس   قانونگذار نسبتاً قابل تحملي برا،عامل باشد ريا مديمديره   تأ فاقد هييمدت
 يات اعضامين صورت، اقدامات و تصميبه هم.  بودن شركت استيا فاقد بازرس كافيبودن 

 ي ول، قانونگذار قابل تحمل استي برايط سلبي شرايعامل دارا ريا مديمديره   تأهي
  .  ستيقبول ن  وجه قابل چيه ه ب، مربوطه باشديط سلبي شراي كه داراي بازرسهاي گزارش

  
 
  

   كليديواژگان
      ت نظارأاقدام به اتفاق، هي ةقاعدبازرس موقت،       
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  مهدمق. 1
 ي نمونه اقتدار بازرسي پس برا،ح آنهاستيهاي عملكرد صح  از پشتوانهها كتشربازرسي 
 در شده رفتهيپذ هاي شركت هاي حساببه بيشتر  اعتماد ببس تواند مي عام ي سهامهاي شركت
 ،شوند مي اقتصادي افراد ايجاد هاي فعاليتدن  كرمند  براي نظامها شركتعالوه،  هب. دوش بورس
ت مرتب و بدون ي مانع فعالها شركتق مربوط به اداره و نظارت بر  حقودقيق نبودنولي 

 نوشته نشده و ها شركت موقت ي بازرسةدربار يا چ مقالهي گذشته هةدر سد. مشكل آنهاست
 يران به بازرسياز ايا عدم ضرورت نيبر ضرورت ه زمينشده در اين اخيراً نوشته ةمقالچند 
  .  اند  مربوطه پرداختهيه به مسائل حقوقي حاشبوده و فقط درمتمركز  ها شركت يبرون

 قانون تجارت 1347 ياصالح ةاليح 153 ةماد انتخاب بازرس موقت خصوصدر 
ا چند نفر از يك يا ين نكرده باشد ي مجمع بازرس معكه يدرصورت« :دارد يممقرر .) ت.ق.ا.ل(

س دادگاه شهرستان به يد رئا از دادن گزارش امتناع كنني نتوانند گزارش بدهند يبه عللبازرسان 
شركت انتخاب خواهد  ةاساسناما بازرسان را به تعداد مقرر در ينفع بازرس  ي هر ذيتقاضا

س يم رئيتصم.  انجام دهندي مجمع عمومةليوس بهكرد تا وظايف مربوطه را تا انتخاب بازرس 
  .»ت استيرقابل شكاين مورد غيدادگاه شهرستان در ا

ز توسل به دادگاه جهت انتخاب بازرس موقت در يتجوباعث  يد متعدي علل حقوقظاهراً
 متعدد يوكال ي اتفاق آراةز قاعدي بازرسان متعدد نةدربارقانونگذار . يشودم ي سهامهاي شركت

ا عدم ي بازرس نداشتن شركت يبه تعداد كاف پس. را حاكم دانسته و استثنا قائل نشده است
، قانونگذار همچنين .شود يم  موقتيتمسك به بازرس باعثك از آنها يفه توسط هر يانجام وظ

ديدگاه  با وجود و كند يمشده تلقي  يمنقض اصوالً آن سمت را يبا انقضاي مدت سمت بازرس
ن يي همچنان تا تع است،شده  تماماش   كه دورهي بازرسداند ينم مجاز )177 :1347 ،يتهران( يبعض
 بدون ي طوالنبه مدت تواند ينمگرچه شركت  اضمن اينكه.  باشدمشغول ين به بازرسيجانش

 كه هر شود ينم دليل ي مال سالكي مثالً ي طوالنبه مدت عدم انتخاب بازرس ،بازرس بماند
 مجمع كه يوقت، بازرس موقت تا عالوه به. دبخواهنفع بتواند انحالل شركت از دادگاه را  ذي

، به قدر  موردنيادر .  سمت خواهد داشت است، بازرس جديد را انتخاب نكردهيعموم
 يكاف شركت ي بازرسيك بازرس معموالً برايرا اگرچه انتخاب فقط ي ز، نشدهاكتفاضرورت 

 قانونگذار كالً بدين ترتيب.  دادگاه بايد به تعداد مقرر در اساسنامه بازرس تعيين كندي ول،است
، )انتصاب(نتخاب از ا پسكه مثالً اگر  ينحو ه ب،تر عمل كرده رانهينسبت به بازرس سختگ

او در انجام  ةگذشت موصوف را داشته، اعمال و اقدامات يط سلبيمعلوم شود كه بازرس شرا
ن يچن) 150، 1380 ،يحسن( يديدگاه بعض با وجوددر واقع، . شود تلقي نميح ي صحيف بازرسيوظا

ول اص براساسنكه ينهايت ا. شود يم بلكه بطالن انتصاب او اعالم ،شود ينم عزل يبازرس
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ت محدود، مختلط ي با مسئولهاي شركت موقت به يل مختلف، مقررات بازرسي و به داليحقوق
  .  استيز قابل تسري ني و عمومي، دولتي، تعاونيسهام

  
  متعددي وكال عمل اتفاق كلي قاعدة از تبعيت. 2

اقدام به ة قاعدگيري و اقدام وكالي متعدد   در مورد تصميميكل طور بهقانونگذار در قانون مدني 
د ي اصوالً آن دو با هم با، وكيل باشنديمثالً اگر دو نفر براي فروش ملك. داند يماتفاق را مالك 

 حتي اگر طرف مقابل از ، استيكي از آنها فضوليآن ملك را بفروشند و فروش توسط 
 در زير به تكميلي بودن اين قاعده در مورد. ل آگاه نباشديك وكيش از يبودن ب شده تعيين

  .شود يمبازرسان، محل اعمال آن و جايگاه لزوم وجود بازرس موقت در اعمال آن پرداخته 
  

  بازرسان مورد در قاعده نيا بودني ليتكم . 1. 2
، ترازنامه و حساب يي تصويب صورت دارايقانونگذار در صورت تعدد بازرسان، برااز نظر 

 ي ول،كي استيالبته گزارش آنها . د نظر بدهنديآنها با ةهم)  شركتهاي حساب(ان يسود و ز
 بلكه ،ستيا بازرسان نيت از نظر بازرس يمجمع موظف به تبع. آنهاست ةهمنظر  ةكنند منعكس
در صورت تعدد بازرسان، گزارش نه اكثريت . دادن آنها و استماع مجمع عمومي است مهم نظر

 ليدل بهش اكثريت  گزار كردنيتلقمعتبر  چون ، آنها با هم مالك استي بلكه همگ،آنها
آنها  ةكلي توسطز، گزارش بازرسان بايد ين باره پس، در اين. خواهد يمل ي دل بودنيياستثنا

رادي داشته باشد كه مجمع ي ارسد ينم نظر به پس ،ن قاعده آمره نيستيالبته، ا. دوشامضاء 
 يكاف شركت هاي حسابب ي تصويت بازرسان برايالعاده مقرر كند گزارش اكثر  فوقيعموم
 مقرر كند كه ، كه شركت فقط دو بازرس داردي مثالً در موردتواند ميحتي ظاهراً مجمع . است

  .    استيكاف ها حسابب ي تصويكي از آنها برايگزارش فقط 
 تواند مي ظاهراً مجمع ،كند يم يامور شركت بازرس يةكل در بارهاگرچه اصوالً هر بازرس 

و گزارش دهد؛ مثالً فقط در مورد  هدرك ي بازرسي خاصبه امر راجعمقرر كند كه هر بازرس 
 و اگرچه با توجه به مفاد قانون كند يم، هر بازرس مستقل عمل  صورتنيادر . امور شعب

 كه گونه آن و در واقع دهند ميك گزارش ي همه با هم ي ول،د گزارش دهندي باها بازرس ةهم
 ةباردر فقط  گزارش هر كدام ،است نيز معمول (Kim, 2012: 16)در حقوق بعضي كشورها 

  .  ت خود او خواهد بوديمسئول ةحوز
  



  
 1397، بهار 1، شماره 48  دوره، خصوصيحقوقمطالعات          فصلنامه                                   156 

  قاعده نيا اعمال محل .2. 2
 آنها را موظف به عمل باالتفاق گزارش دادن بازرسان، در تعددگرچه در صورت اقانونگذار 

  چنين اجباري ندارد،)138 :1385 ،يخزاع( يديدگاه بعض با وجود در ساير موارد، ي ول،دانسته
انجام را  يف بازرسيفه ندارند با هم وظايكه بازرسان وظه نمودصراحت مقرر  بهكه  ييتا جا
  بروند شركتي بررسي دفاتر تجارتي موظف نيستند باالتفاق برا،پس، اگر دو نفر باشند. ندده

ك كارشناس يكي از آنها، استفاده از ي اگر  ودگي كنندي خاص رسيك آن به دفتريو با هم در 
 استفاده يازي به جلب موافقت بازرس ديگر براي ن، الزم دانستيف بازرسي انجام وظايارا بر
و توسط بازرس به شركت  اشدب آن شخص كارشناس  استيكاف بلكه ،نخواهد بود اواز 
طبق اطالق عبارت قانونگذار،  )118 :1381نيا يصف( يديدگاه بعض با وجودالبته .  شوديمعرف

 يمجمع عموم شك بي.  باشديست او كارشناس رسمين ينياز و است يكاف او كارشناس بودن
  . ن موارد هم عمل باالتفاق بازرسان را مقرر كندي در اتواند مي

 ، معتقدند اگر بازرس خود حسابدار رسمي نباشد)84 :1385 ،يساجد( ي، بعضهبار نيادر 
فيت يابي كيادر به ارزاو ق زيرا ،كند ينمك حسابدار رسمي مشكلي را حل يكمك گرفتن او از 

اگر بازرس  زيرا ،ستين امر ني از ايا ، در واقع چارهيول. عملكرد آن حسابدار نخواهد بود
 مثال از خدمات كارشناس حقوق استفاده كند و باز هم او ي ناچار است برا،حسابدار هم باشد

 را به هر يبازرسسهامداراني هم كه . فيت عملكرد آن كارشناس نخواهد بوديابي كيقادر به ارز
،  موردنيادر . ستنديق خدمات آنها نيابي دقي لزوماً قادر به ارز،سپارند يمن كارشناسان يك از اي

، پس رديگ يم را به خدمت ين كارشناسيت فردي خود چنيشركت و به مسئول ةنيهزبازرس به 
 آن مال توان يم  اصوالً،بردب را با خود يا دفتري ندكاگر آن كارشناس از شركت مالي را سرقت 

 اگر بازرس با رعايت ي ول،بر كارشناس، از آن بازرس هم مطالبه كرد عالوها دفتر را ي
 لو دادن مسئول توان ينم او را ،كار گرفته باشد ه الزم كارشناس را انتخاب و بيها اطياحت

 با خود  سپرده وخاطر به دانست كه كارشناس آنها را در مركز شركت از دفاتر شركت ياطالعات
دادن در   مديران از خدمات حسابداران رسمي براي نظرةت در استفاديهمين وضع. برده است

  .   شود يمشان نيز مطرح ي مالهاي گزارشمورد 
  

  قاعده نيا اعمال در موقت بازرس وجود لزوم گاهيجا. 3. 2
 يبازرس براكه ضرورت وجود گزارش . ت.ق.ا. ل152 ةمادمورد بحث بعد از  ةماد قرار گرفتن

 كه آن ماده فقط در مورد شود يم سبب اين گمان ،كند يم شركت را طرح هاي حسابب يتصو
متنش آن ماده منصرف از ساير موارد لزوم گزارش بازرس براي  طبق  ولي،است گزارشآن 

دگي مجمع ي رسةمورد، گزارش بازرس الزمآن بر  عالوه. ستينم مجمع ي تصممعتبر بودن
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ا كاهش يش يب افزايعامل با شركت، تصو ريا مديمديره   تأ هيياعضا ةمعامل به يعموم
  . نويسي سهام جديد است سرمايه، و تصويب سلب حق تقدم صاحبان سهام در پذيره

 هم معمول (IBPUS, 2008: 59) ديگر ي كه در حقوق بعضي كشورهاگونه آنقانونگذار 
ا شركت را در صورت عدم موافقت ران بيمد ةمعامل. ت.ق.ا. ل131 تا 129است، در مواد 

 ،مديره با موضوع  تيأهبا موافقت . داند يمابطال   با آن قابليمديره و مجمع عموم  تيأه
كننده  ر معاملهيمدو مديره   تيأ موافق هياعضات ي با آن فقط به مسئوليمخالفت مجمع عموم

فات يله با آن، تشر از انجام معام پساي پيشمديره   تيأهپس با موافقت . شود ميمنجر 
فات الزم يت تشرينظر به عدم رعا" و بازرس نخواهد توانست شود يمشده محسوب  رعايت

 از معامله است كه نظر بازرس  پيشمديره  تيأهفقط با مخالفت .  بدهد"جهت انجام معامله
عامله از م پيشكننده تخلف كرده و  ر معاملهي كه مدكند يمعني او گزارش ي ؛كند يمدا يت پياهم

مخالفت  با وجود ي ول،ا آن را از قبل مطرح كردهيمديره مطرح نكرده   تيأهموضوع را در 
  . مديره آن را  انجام داده است  تيأه

فات الزم جهت يت تشريمشعر بر عدم رعا" به نظر بازرس يم مجمع عموميدر واقع، تصم
 ي استعفاليدل بهام آن معامله  مثال در زمان انجيولي اگر برا.  شده است  منوط"انجام معامله

 ةجلسگزين هم تا برگزاري يجات يأهمديره، امكان اخذ اجازه نبوده و   تأي هيجمع دسته
فات الزم جهت يت تشريمشعر بر عدم رعا" نظر بازرس ،ل نشده باشديمجمع انتخاب و تشك

 ابطال معامله  درخواستيگيري مجمع برا مي تصميالزم برا ةنيزم نخواهد بود و "انجام معامله
از انجام معامله تا  پسو  پيش شركت نمديره نداشت تيأهعني مسلماً ي ؛دشو ينمفراهم 
 مخالفت مجمع و شود ينم يمديره تلق  تيأ هةاجاز عدم يمجمع به معن ةجلس يبرگزار

  . دشو ينممنجر شدن آن   ابطال   هم به قابلييتنها به
 وجود نهاد ،)82 :1388 ،پور و رسائيان كاشاني؛362 :1388 ،يسجاد( يديدگاه بعض با وجوددر واقع 

 كنترل سهامداران ياز اطالع از نظر بازرس، به اعمال كاف پسگيري  مي و الزام به تصميبازرس
 كه 1347ستم قبل از سال ي، بازرس برخالف س موردنيادر . شود يممنجر ران يبر عملكرد مد

 ديگر ،ز اذعان دارندي ن)256 :1383 ،فييشر( ي بعض كهگونه آن، شد يمده ي حسابرس نام- بازرس
با پس . كند يمران نظارت يامور آن و اقدامات مد ةهم بلكه به ، شركتهاي حساب به فقط نه

 ، انتخاب شوديان حسابداران رسمينكه بازرس از ميا )82 :1385 ،يساجد( يديدگاه بعض وجود
 بسا چهبراي مثال، .  چندان هم موجه نيست،اند  كردهز ابرازين )182 :1347 ،يتهران( ي كه بعضگونه آن

ا در ي باطل بودنا يالزم باشد كه بازرس در مواردي دانش حقوقي داشته باشد تا از صحيح 
. درآورد سر ،كند يمعامل منعقد  ريا نبودن قراردادهايي كه مديبودن  موضوع شركت  ةطيح
ه، بازرس بررسي، ي را حسابدار تهها بحسا صورت سهامي عام هاي شركتعالوه حداقل در  هب
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، پس الزم نيست در اين سه اليه هر سه نفر كند يم يبررس بار ديگر يو حسابدار رسم
  .  باشنديمتخصص حسابدار

 انجام دادنا مايل به ي به مجمع، قادر گزارش دادنفه ير از وظي، اگر بازرس در غ حالنيابا 
اوضاع  با وجودمثالً اگر بازرس . حث متمسك شدمورد ب ةماد به توان ينم ،وظايفش نباشد

 از توان ينم ،دكننالعاده دعوت   فوقطور به را ي عاديآشكارا نابسامان شركت مجمع عموم
، با توجه به اطالق ماده، گزارش دادناما در مورد . دادگاه درخواست تعيين بازرس موقت كرد

 مانند گزارش ،اند آنستند موضوع ي نيگيري مجمع عموم ميتصم ةالزم كه ييها گزارشحتي 
ا يمديره به تعداد كافي،   تأك از اعضاي هييهر  ةقيوث سهام شده بودن سپردهبازرس در مورد 

  . اند  گذاشتهيار مجمع عموميران در اختي كه مديصحت مطالب و اطالعات
عطل م(فش ي وظاانجام دادنا مايل نبودن بازرس شركت به ي قادر علت بهبازرس موقتي كه 

بر  عالوه پس ، را دارديارات بازرسياخت ةكلي ،شود يم انتخاب گزارش دادندر مورد ) بودن
دعوت مجمع عمومي  مانند شركت ي، بايد ساير وظايف بازرس اصلمانده معطل ةوظيفانجام 

 Dine( معمول در حقوق انگلستان ةروي، برخالف  حالنيابا . در موارد مقرر را نيز انجام دهد

(& Koutsias, 2009: 223، نظر او ي بازرس موقت توسط دادگاه، ارزش اثبات شدننييتع با وجود 
دادگاه او را نه  زيرا ، نظر بازرس اصلي نداردي با ارزش اثباتي امور شركت تفاوتدر خصوص

  .   كند يمشركت انتخاب  ةندينما عنوان به بلكه ،خود ةندينما عنوان به
  

   موقت بازرسي به تمسك به منظور الزم مقدمة. 3
 به ،از بازرسانيك انقضاي مدت سمت بازرسي، عزل بازرس و عدم انجام وظيفه توسط هر 

  .دشو يممنجر تمسك به بازرسي موقت 
  

  يبازرس سمت مدتي انقضا. 1. 3
 كه گونه آنمديره مقرر شده است،   تأ هييريت اعضاي مدت مدي در مورد انقضاآنچهبرخالف 

و برخالف  )143 :1380 ،يحسن( يبعض ديدگاه  با وجوداند و هم نظر داده )230 :1385 ،پاسبان(گران يد
، بازرس به (Le Gall, 1974:, 207) معمول در مورد بازرس حساب در حقوق فرانسه ةروي

 مدت، يرا اصوالً با انقضاي ز،محض انقضاي مدت سمتش حقي در بازرسي امور شركت ندارد
 سمت ياز انقضا پسريت يف مدي انجام وظاتداومورد  آنچه در م.شود يمشخص بركنار 

ل ي حتي به سلب سمت مديران به دال و استييشده استثنا مديره مقرر  تأهي يتوسط اعضا
 تأهي ي در مورد اعضاآنچهالبته، برخالف . كند ينما عزل، هم سرايت ي استعفا مانندگر، يد
ا ي مدت شش ماه ي شركت براي بران بازرسيي، عدم تعمقرر شده استعامل  ريمديره و مد 
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 طور به ي ولكند ينمنفع را محق در درخواست انحالل شركت از دادگاه  ماً ذييشتر از آن مستقيب
 شركت هاي حسابب يرا عدم انتخاب بازرس سبب عدم تصوي ز،هستن امكان يرمستقيم ايغ
 تواند مينفع  ماه، ذي ده به مدت در تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان ريتأخ و با شود يم

  . انحالل شركت را درخواست كند
  

  بازرس عزل. 2. 3
 تواند ينم تعداد بازرسان از تعداد الزم كمتر بودنا ي شركت بازرس نداشتن، مذكوردر مورد 

 بازرس شرط ين برايتعيين جانش چون ، باشديا بازرسان قبليبودن بازرس  شده عزلنتيجه
ز ي ن)188 :1385 ،نيياسك( ي كه بعضگونه آنن او ين جانشييون تعپس عزل بازرس بد. عزل اوست
 ةندينماقي يعني عزل شخص حقيالبته، قانونگذار در موردي مشابه، . اند، بالاثر است ابراز كرده

 با ي ول، او قرار دادهين براين جانشييگرچه شرط عزل را تعامديره،   تأهي در يشخص حقوق
 به عزل بازرس سرايت  استيياستثناثر ندانسته كه چون رعايت شرط، عزل را بالاعدم 

  . كند ينم
شدن تصميم مجمع عمومي بر  البدل داشتن شركت مانع از بالاثر ي، بازرس عل موردنيادر 

 شركت آمره  داشتنالبدل يعلزيرا بازرس  ،ستيعزل بازرس بدون تعيين جانشين براي او ن
او  باز جانشيني براي ،دبشون بازرس معزول ي خودكار جانشطور به او اگر يپس حت. است

 :1385 ،نيياسك( ي كه بعضگونه آن ي عزل بازرس اصليول. دشو ميالزم  )البدل سابق يبازرس عل(

 طور ه ب،)134 :1385 ،يخزاع( يديدگاه بعض با وجوداند و   نيز ابراز كرده)144 :1380 ،حسني؛188
 146 ةعزل از موارد مندرج در ماد زيرا ،شود يمنمنجر البدل  يني بازرس عليخودكار به جانش

 دونكنار رفتن بازرس ب  موارديالبدل برا آن ماده جانشيني بازرس علي  و طبقستين. ت.ق.ا.ل
 ،يحسن( يديدگاه بعض با وجود لف، ا،شود يمز كشف يد نيجد ةنكتپس سه . استشركت  ةاراد

، ب.  براي اوني جانشبا تعيين كند البتهل عزرا هم البدل  ي بازرس علمجمع ميتواند )145 :1380
 ةماد باشد تا نقش موصوف در ي با تعداد بازرسان اصليد مساويالبدل با يتعداد بازرسان عل

البدل هم با   عدم تعيين بازرس عليدر صورت پ،. ايفا باشد توسط آنان قابل. ت.ق.ا. ل146
 يعالوه برا هب.  را خواستجانشين اوين  از دادگاه تعيتوان يم، اوبودن تعيين  توجه به آمره

 از دادگاه توان يم ، معطل باشديت بازرس اصلي هم كه در زمان معذوريالبدل يبازرس عل
، بازرس يت بازرس اصليمورد، با رفع معذوراين در . دكرن موقت ين جانشييدرخواست تع

كه  گونه همان ؛ودماند تا جانشينش معين ش البدل در شركت مي  بازرس عليعنوان بهموقت 
 با ،اند هم نظر داده )134 :1385 ،يخزاع(گران ي كه دگونه آن ،البدل اگر منعزل نشده بود يبازرس عل
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 يالبدل باق ي بازرس علعنوان بهو  درك مي بازگشت يگاه قبلي به جايت بازرس اصليرفع معذور
  .   ماند يم

 ةماد طبقد ي با،اند دهدا نظرهم  )186 :1385 ،نيياسك( گراني كه دگونه آند يانتخاب بازرس جد
انتخاب بازرس موقت  در. دشودرج ها  مرجع ثبت شركتدر شركت  ةپرونددر . ت.ق.ا. ل106

 :1380 ،يحسن( يديدگاه بعض با وجود اما. است يمجمع عموم ةصورتجلسن يحكم دادگاه جانش

كثيراالنتشار  ةروزنام ايرسمي  ةروزناما بازرسان در ينام و مشخصات بازرس انتشار  ،)142
 انتخاب ي آگهي براي و مستندندشو يم يمصوبات استثنائاً آگه. الزم نيستهاي شركت  آگهي

  .   بازرس وجود ندارد
اي استثنايي  مقرره بعنوان او ين براين جانشييشدن عزل بازرس توسط مجمع به تع  مشروط
 بخواهد او را كنار ياه به عللپس اگر دادگ.  به عزل بازرس توسط دادگاه نيستيقابل تسر

 يحقه بارن يعالوه دادگاه اساساً در ا هب. ن كندي جانشين او را معابتداست يبگذارد، موظف ن
 كنار گذاشتناز  پيش همچنين، حق ندارد ،شده نداردن بازرس كنارگذاشتهين جانشيي تعيبرا

ن ي چن آمدنشيپم احتمال البته، در عمل ه. بازرس مجمع را وادار به تعيين جانشين او كند
 وجود علت به بازرس توسط دادگاه كنار گذاشتنالبدل با  بازرس علي زيرا ، كم استيحالت
البته اگر دادگاه بازرس را . شود يمجانشين او . ت.ق.ا. ل146 ة مادبه استناد در او، يط سلبيشرا
 براي او تعيين ي كنار بگذارد، مدت متعارفي بگذرد و جانشينيط سلبي داشتن شراسبب به

. ن او را از دادگاه بخواهدين جانشيي تعتواند ميمورد بحث  ةماد به استنادنفع  ينشود، هر ذ
 پس، كند ينمن گاهي بازرس منتخب دادگاه معطل است و مجمع هم او را جايگزين يهمچن

  .  ن او را داردي مورد بحث حق تعيين جانش153 ة ماديدادگاه باز در اجرا
 شركت قانوناً ،اند ز ابراز كردهي ن)242 :1390 ،زادهيقل( ي كه بعضگونه آن چون رسد يم نظر به

ن يبودن جانش  شده شدن عزل بازرس به انتخاب   پس منوط،د بدون بازرس باشدي نباوقت چيه
  . استيز قابل تسريت محدود ني با مسئولهاي شركت از جمله ها شركتر ياو به سا

  
  بازرسان از يك ره فةيوظ انجام عدم .3. 3
 آن ،اند هم ابراز كرده )144 :1380 ، حسني؛148 :1353 ،زنگنه(بعضي  كه گونه آن 153 ةمادمستتر در  ةنكت

. شوند ميا بازرسان معطل بركنار ي انتخاب بازرس توسط دادگاه، بازرس محض  بهاست كه 
ا ي هدش معزول ي معطلليلد بها بازرسان ينكه همان بازرس ي ندارد از اي منعيالبته، مجمع عموم

 .         بازرس انتخاب كندعنوان به از آنها را مجدداً يبعض
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  موقت بازرس كنار رفتن نحوة. 4
ن مدت ي اگر اي حت، كه مجمع بازرس انتخاب كندماند يمبازرس موقت تا وقتي بازرس 

 ي ول، استي نسبتيدر مجمع با اكثر. ت.ق.ا.ا بازرسان مطابق ليانتخاب بازرس .  باشديطوالن
تعداد آرا در  )178 :1369 ،ي عرفان؛116 :1381 ،نيايصف( ينظر و استدالل بعض با وجودن مورد يدر ا

 و مختص به يي استثناضرب كردنآن امر  چون ،شود ينماالنتخاب ضرب  تعداد بازرسان الزم
  .دكن يمن تياسرر موارد يو به سا استمديره   تيأه يانتخاب اعضا

نكه عليرغم ي مگر ا،شوند مي انتخاب  سالكيقانون اصوالً براي بق طبازرسان نكه يا با
م گرفته يگري تصمينحو د بهشركت  ةالعاد فوق يمجمع عموم )230 :1385 ،پاسبان( يديدگاه بعض

 يرا بازرسي ز، دانستاجراز قابل ي را در مورد بازرس موقت ن سالكي آن توان ينم ولي ،باشد
م، با عدم ي را لحاظ كني موقت مدتي بازرسي اگر برايعالوه، حت هب.  استيي استثنايموقت امر

 ،شود يم در آن مدت، دوباره شركت محتاج بازرس موقت ين بازرس توسط مجمع عمومييتع
  .  منظور نشودي سمت او مدتي كه براكرده يمپس شرايط ايجاب 

چ يبدون هبلكه ج در قانون،  با كشف شرايط سلبي مندرنه تنهاكننده   دادگاه انتخابظاهراً
 اودادگاه از باب اعمال حاكميت عمومي .  بازرس موقت را كنار بگذاردميتواند هم يل خاصيدل

، چون بازرس موقت هباردر اين  .داردرا عزل او توان  از همان باب  پس ،را انتخاب كرده
در . نداردو را  اين براين جانشييبدون تععزل او  توان مجمع ،هنشد  انتخابتوسط مجمع 

ت مطلق ي اكثريرأ با ي سهامهاي شركتدر  ي عادي مجمع عمومةدر جلسضمن، عزل بازرس 
 و شركااي  هيت سرماي اكثريرأت محدود در دعوت اول با ي با مسئولهاي شركتحاضران و در 

را ي ز، دهداستعفا تواند ميالبته، بازرس موقت .  شركاستيت عددي اكثريرأدر دعوت دوم با 
عامل و بازرس،  مديره، مدير  تأهي ي در مورد اعضا،شود يمجاد يب اين ترتي كه به ايا ابطهر

شونده و  انتخابعزل  توان كننده  كه در آن اصوالً انتخاب ينحو هز است، بياصوالً جا
  . دارد استعفا توان شونده انتخاب

 طبق شركت ثالًم. عزل ميكندر مقررات اساسنامه بازرس موقت را ييمجمع گاهي با تغ
نكه الجرم ي تا اكرده يمفش امتناع يكي از آنها از انجام وظاي بازرس داشته كهاساسنامه دو 

العاده   فوقي اگر مجمع عمومرسد يم نظر به . او دادگاه بازرس موقت انتخاب كرده استيجا هب
ر، بازرس يين تغي تحقق امحض به ،ل دهديكي تقلير اساسنامه تعداد بازرسان الزم را به ييبا تغ

 .  ماند  مييگر باقيو بازرس د رود ميموقت كنار 
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  اساسنامه در مقرر تعداد به موقت بازرس انتخاب. 5
 ي ول، كار به انتخاب بازرس موقت شد شدندهيكش مانع توان يمبا تغييراتي در مفاد اساسنامه 

  .  دادگاه از مفاد اساسنامه تبعيت خواهد كرد،در آن صورت يحت
  
  اساسنامه مفاد در راتيييتغ اعمال ريتأث. 1 .5

 يت آنها براين سه بازرس، گزارش اكثرييتع با وجودالعاده  مجمع عمومي فوق ةمقرراگر طبق 
كي از آنها به انجام وظايفش ي فقط قادر نبودن با ، باشدي شركت كافهاي حسابب يتصو

مجمع  ةمصوبا يساسنامه ن است اگر ايهمچن. شود الزم نمي مورد بحث 153 ةماداعمال 
 يبرارا كي از آنها ي فقط گزارش دادن يالعاده بازرسي دو نفر را مقرر كرده ول  فوقيعموم
همچنين، گاهي شركت دو بازرس دارد كه . دانسته باشد يكاف شركت هاي حسابب يتصو

 كه كند يمدستي كرده و مقرر  شيالعاده پ  فوقي پس مجمع عموم،كي از آنها معطل استي
بازرس معطل را جايگزيني  توان  هم ي عاديمجمع عموم.  استيكافكي از آنها ي گزارش دادن

  . ددار
 گزارش آماده نبودن سبب  به ولي ،گذرد يم ي شركت چند ماهيان سال ماليگاهي از پا

 ي مجمع عمومپس.  گرفتميتصم شركت هاي حساب در مورد شود نميبازرسان متعدد، 
م بگيرد تعداد بازرسان را ي تصمها بازرسكي از ي يا توجه به كارشكنالعاده ممكن است ب فوق

و با عزل او، بدون نياز به  هدد آن بازرس كارشكن كاهش ةانداز  به اكنون همدر اساسنامه 
 سؤالن يد؛ ولي اشوا بازرسان باقيمانده يگزارش بازرس دن شكارساز  باعثانتخاب جانشين، 

، گزارش در نتيجهعني آيا ي؟ شود يم مجمع عطف به ماسبق ا اين تصميمي كه آشود يممطرح 
 گذشته ي شركت براي سال مالهاي حسابب ي تصوي بازرسان واقعاً براةافتي ليتقلن تعداد يا

 شك يول. نشدن تصميمات قانونگذار استدانيم كه اصل بر عطف به ماسبق ؟ مي استيكاف
ر؟ در پاسخ، يا خي است طور نيهم هم  شركتيمات مجامع عموميا در مورد تصميم كه آيدار
تصميمات مجامع هم  )238 :1347 ،يتهران( يديدگاه بعض با وجود اين قاعده،  بودنيعقل سبب به
 جز اينكه مجمع يپس اين تصميم نيز كارساز نيست و راه. د عطف به ماسبق شوندينبا

  .ماند ينم ،ن، بازرس معطل را عزل كندين جانشيي با تعي عاديعموم
  

  اساسنامه از دادگاه تيتبع. 2. 5
دادگاه در انتخاب بازرس . شركت است ةاساسناممورد بحث تبعيت دادگاه از  ةماداز نكات مهم 

كه بازرسان موقت بتوانند  يي تا جاكند يمشده در اساسنامه را لحاظ موقت تعداد مقرر
اگرچه . امه را كامل كنندشده و تعداد مقرر در اساسن  معطلا ينشده گزين بازرسان انتخابيجا
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ري است و شركت ي آن مقرره تفسي ول، استيكاف شركت يك بازرس برايقانوناً داشتن 
 ،ن شديشتر كند و اگر چنيالعاده آن را ب مجمع عمومي فوق ةمصوبا با ي در اساسنامه تواند مي

ت را از ن بازرس موقيينفعي كه تع  اگر ذيي حت،روي از اساسنامه استيدادگاه موظف به پ
همچنين، . كي از سهامداران باشدي خارج از شركت مثالً طلبكار ي فرد،كند يمدادگاه تقاضا 

ن مورد گاهي خود شركت ينفع در ا ي ذ،اند نيز ابراز كرده )185 :1369 ،يعرفان( ي كه بعضگونه آن
 يراز، البته، احتمال تمسك شركت به درخواست تعيين بازرس از دادگاه خيلي كم است. است

تعيين بازرس در صالحيت مجمع عمومي عادي است و آن مجمع در دعوت دوم با حضور هر 
 گونه آننفع در ايران  ذي. ديآ ينمش ي پي پس مشكل،كند يمتعداد از صاحبان سهام رسميت پيدا 

ز معمول ين (Vogelaar & Chester, 2013: 77)ر كشورها از جمله حقوق هلند يكه در حقوق سا
 شركت هاي حسابب ي مثال عدم تصويبرا زيرا ،كاركنان شركت است ةندينمااست گاهي 

  .      دانجام يم آن گزارش بازرسان به انحالل شركت و بيكاري كاركنان فراهم نبودن علت به
 كه  لحظه به لحظه و به شود يماز است و فرض ي مورد ني كل سال ماليگرچه براابازرس 

 :Avilov, et al. 1998 (اند ز ابراز كردهي ني كه بعضگونه آن و كند ميامور شركت نظارت  ةهم

 ،ي موارد منففقط نه )256 :1383 ،فييشر( يدگاه بعضيد با وجودران، ياقدامات مد ةهم )280
  نظرريز آنها را ي و اقدامات مالييران اجرايخصوص اقدامات مد به، يبلكه اعم از مثبت و منف

 از دتوان مي ،هم معمول است (Kumar & Sharma, 1998: 456)  كه در حقوق هندگونه آندارد و 
 خاص مربوط به انجام ي ضمانت اجراي ول، آوردعمل بهق يران و كاركنان شركت هم تحقيمد

 هم  آن در سال بار كي بازرس فقط  استيكاف شده كه طبق آن معموالً ي طراحي طوريبازرس
اش انجام  فهي شركت گزارش دهد تا تمام وظيها حساب بلكه فقط در مورد ،امور ةهم ينه برا
 بتواند به محض خبر يب كه بازرس موقت از همه جا شود يمن امر سبب يا. باشده گرفت

 ةزمينشركت در مورد آن گزارش دهد و  ةشد آماده از قبل هاي حساب ةمالحظانتصاب، با 
 عام ي سهامهاي شركت در ن امريا. قانونگذار به حداقل قانع شده است. ديتصويب آنها فراهم آ

 از جمله ترازنامه ها حساب يةكلهم ) يحسابدار رسم(حسابرس ، زيرا ستيساز ن چندان مشكل
، در دهد ميو در مورد مطابقت آنها با واقع نظر  كند ميو حساب سود و زيان آنها را بررسي 

ركت دقت ند و شخصاً در امور ش  سهامي خاص هم چون سهامداران نسبتاً كمترهاي شركت
 سهامي عام براي اطمينان بيشتر هاي شركت در ها حساببه .  پيش نيايديد مشكلي شا،كنند يم

ن يا )82 :1385 ،يساجد( يشنهاد بعضيپ با وجود و كند يمدگي ياول بازرس و سپس حسابرس رس
  .كي شونديد يه نبايدو ال

 ندارد و يچندان كارفيت گزارش بازرس ي، قانونگذار اصوالً با كمذكورت ياهم با وجود
توجه  )85 :1381 ،نيايصف( ي كه بعضگونه آن. ت.ق.ا. ل129 ةماد مانند يي استثنايفقط در موارد
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 اظهارنظر و يگزارش حاوتهيه و ارائه پس اصوالً . استضروري ات ي ذكر جزئ،اند داشته
ارش پس گز.  استيكافمجمع مربوطه  ةجلس بهشده  نيبازرسان در موارد مع ةهم يامضا

مثالً در آن نوشته . ش از چند سطر نخواهد بودي بي ساالنه حاوي عاديبازرس به مجمع عموم
 شركت مالحظه شد و هاي حسابو عملكرد،  ةدور حساب صورت، ييصورت دارا" شود يم
 كه حقوق صاحبان سهام در حدود شود يمنان نظر داده يبا اطم. دي نرسنظر به يتوجه  راد قابليا

  . "ت شده استيكسان رعاي طور بهشركت  ةاساسنامون و ن در قانيمع
  

 بازرس با قانونگذار تر رانهيسختگ برخورد. 6

تي يت و در نظر گرفتن مسئولي نكردن اعمال و اقدامات بازرس فاقد صالحيصحيح تلق
  .   تر قانونگذار با اوست رانهيبرخورد سختگ ةنشان ،او ي براتر نيسنگ

 
  تيصالح فاقد بازرس قداماتا و اعمال صحت عدم .1. 6

 مندرج در ي كه شرايط سلب راعاملي ريمديره و مد  تأهي يقانونگذار اعمال و اقدامات اعضا
دا ي اشتغال پيريت عامليا مديمديره   تأهيت ي ولي انتخاب شده و به عضو، بودهقانون را دارا

عامل  ري مدعنوان به يشخصمثالً اگر .   كرده استيح تلقي براي مدت اشتغال آنها صح،اند كرده
 شركت منعقد كرده يقرارداد مهم برا پنجن مدت ي سه ماه كار كرده و در ا،شركت انتخاب شده

 ،ن وضع بودهي است و در زمان انتخاب هم دچار ايباشد و بعد معلوم شود كه او مجنون اطباق
 ظاهراً اصل است و خالف شك بين امر يا. كند يمآن قراردادها را صحيح تلقي  ةهمقانونگذار 

اعم از  ، در مورد بازرساما. استشده ات اصل سرعت به آن تن داده يكي از مقتضي عنوان به
 عني اگري ،اي وجود ندارد  چنين مقررهباشد، منصوب دادگاه يا ي منتخب مجمع عموماينكه
ان  معلوم شود كه او در زم، شركت را دادهاي حسابنكه بازرس گزارشش در مورد ي از اپس

ا از ي ي ارتكاب جرائم مالليدل به يا محروم از حقوق اجتماعي مجنون، ورشكسته يانجام بازرس
 آن گزارش باطل ،ك از آنان بودهيبگير هر  ا حقوقيعامل  ريا مديمديره   تأ هيي اعضاياقربا

بر ه گرفت انجامپس تمام اقدامات . ستا مربوطه هم باطل هاي حسابب ي تصودر نتيجهاست و 
 يحساب به اعضا از جمله تقسيم سود ميان سهامداران و دادن مفاصاين مصوباتي چنينامب
  .  شود يممديره هم باطل   تأهي

  
  موقت بازرس تيمسئول نوع .2. 6
 ،ر شده باشديا تقصياش مرتكب قصور  فهيبازرس اعم از دائم يا موقت اگر در انجام وظ شك بي

نان يدر گزارش با اطمبه دروغ مثالً اگر . هد بود خوايدر مقابل اشخاص متضرر مسئول مدن
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د شركت يشاه بارن ي، در ا استت شدهيكسان رعاي طور بهنظر بدهد كه حقوق صاحبان سهام 
 يكل طور بهز ي ن)149 :1353 ،زنگنه( ي كه بعضگونه آن ي ول،ه بازرس نشان ندهدي عليالعمل عكس

 تنها نه حق خواهند داشت ،نشده كسان رعايتي طور بهاند سهامداراني كه حقوقشان  اذعان كرده
ديدگاه  با وجود  موردنيادر . زننده بلكه از آن بازرس نيز مطالبه كنند انيضررشان را از ز

به  جبران خسارت وارده يدعو" كه )150 :1353 ،زنگنه( ابراز شده است )185 :1369 ،يعرفان( يبعض
 آن توانند يم خود به سهم شركاك از ي  طرح نكند هري مجمع عمومكه يدرصورت را شركت

 شركااستقالل شخصيت شركت از شخصيت  با وجوداين گفته . " را به محكمه ببرنديدعو
. رسد يم نظر بهقبول  ي شركت قابلي در داراشركابودن  حق  مستقيماً ذيليدل به، )سهامداران(

 طرح كنند و يا در مجمع عمومخود ر ةخواستد ي باابتدا معترض يا شركايك ي شرظاهراًالبته، 
گيري ي قادر به پشركاگر اصوالً ي د،دياگر مجمع به موضوع پرداخت و بازرس متخلف را بخش

ا يك يشر ،دكرن يريگ يرأ ولي اگر مجمع در مورد موضوع ،موضوع در دادگاه نخواهند بود
 ظاهراً،  موردنيا در. دبنماين شركت را از دادگاه يخسارت برا ةمطالب توانند يم معترض يشركا

، كند يمم مجمع ي را منوط به تصمشركاشده دادگاه شروع به رسيدگي به دعواي خسارت طرح
ا ي خواهد يما خسارات وارده توسط بازرس را يرد آيم بگي كه تصمكند يمعني مجمع را وادار ي
  . دهد ميدگي را ادامه ي دادگاه رس،مجمعدر صورت مطالبه . ريخ

 ةمقولبازرس اصوالً از  ةوظيف )186 :1369 ، عرفاني؛158 :1380 ،يحسن( يعضديدگاه ب با وجود
  در دادگاه موجه"تصميمات بازرس"ران از يت مدي پس فرض شكا،ستيگيري ن ميتصم

 آتي بازرس، ي تصميمشان با نظر منفمواجه نشدن از مطمئن شدنمديران گاهي براي . نيست
 ،اند  نظر داده)180 :1347 ،يتهران( يكه بعض گونه همان يول ،ندكن مياز اقدام با او مشورت  پيش

 ، نظر بدهديي جزطور بهد ي او نباظاهراً يست و حتيدادن ن بازرس در اين مورد موظف به نظر
در واقع، بازرس نبايد . شود يم او مشكل يم برايب گزارش برخالف آن تصمين ترتيبه ا زيرا

 كه به نداردرادي ي انظر بهمديران اما .  آنها نظارت كند بلكه بايد به،در امور شركت دخالت كند
مات و اقدامات آنان يو اثبات كنند كه گزارش بازرسان در مورد تصم ادهددادگاه دادخواست 

  .   شده استمنجر خالف واقع بوده و به ضرر آنان 
ا ي  باشديممكن است فرد... ن شركت يت مفتشيمسئول"، ابراز شده است كه هباردر اين 

. ستي نيت تضامني، مسئوليت جمعياما در واقع هر مسئول ،)150 :1353 ،زنگنه( "ي و تضامنيجمع
 :1380 ،يحسن(گران يكه د گونه همانا استدالل دارد كه ياز به نص ي نيت تضامنيعالوه مسئول هب

 ةاسناماسالبته، مانعي ندارد كه .  در نگاه اول چنين نصي وجود ندارد،اند ان كردهيهم ب )160
اول اينكه . ن مورد وجود داردي در ايي استثناطور به دو نص در واقع،.  مقرر كندگونه نياشركت 

 ي ول، باشندي بازرسيط سلبي شرايهر دو دارا واگر مثالً شركت فقط دو بازرس داشته 
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 وجود آشكار شدنبا  هابعدرغم اطالع خودشان موضوع را به شركت اطالع ندهند و  يعل
 تصويب باطل بودنجه ي آنها كشف شود و در نتي بازرسباطل بودنبي در آنها شرايط سل
آن دو  ،دشو سود و زياني كه با گزارش آنها تصويب شده است كشف هاي حسابها و  ترازنامه

مات ي از بطالن تصميمسئول خسارات ناش. ت.ق.ا. ل273 ةمادهم متضامناً به استناد  بازرس با
ط يعامل از وجود شرا ريمديره و مد  تأهي ي مورد، اطالع اعضانيدر ا. شركت خواهند بود

ديدگاه  با وجوداالصول  ي عليا بازرسان و عدم ابراز آن به مجمع عمومي در بازرس يسلب
نظار شركت با ت أهيدوم اينكه اگر  .كند ينمتي را متوجه آنان يمسئول )138 :1385 ،يخزاع( يبعض

 هيتأد در حصول اطمينان از ،شريك دارد دوازدهبيش از مسئوليت محدودي كه در حين تشكيل 
 يرنقدي به شركت كوتاهي غيها  آوردهشده بودنهاي نقدي و تقويم و تسليم   آوردهشده بودن

 ةماد مطابق آنان ،ن موارد شركت باطل شوديا انجام ناقص اي عدم انجام سبب بهكنند و بعداً 
ن ي از ايران آن مسئول خسارات ناشين مدي اول شركت وين شركايمتضامناً با اول. ت. ق101

  . بطالن خواهند بود
 تر آنها سازگار شدنيتلق بازرسان به عمل باالستقالل با متضامناً مسئول موظف بودن ظاهراً

. رنديم بگيو تصم نندكت ي فعاليجمع ستند كه دستهيمديره ن  تأهيبازرسان متعدد مثل . است
 و يتشان اصوالً نسبي مسئول،رنديگ يمم ي تصميجمع  دستهطور بهمديره چون   تأهياعضاي 

 و در واقع بايد دهند مي را انجام ي اصوالً باالستقالل بازرسها بازرس ي ول، استياستثنائاً تضامن
هم   كار مجمع مقرر شده كه همه باي ولي شايد براي راحت، مستقل هم گزارش دهندطور به
 كرده و به ياش آشكارا كوتاه فهيعامل در انجام وظ ريپس اگر مثالً مد. دهندبك گزارش ي

كه آن كوتاهي را  رنددا كامل وظيفه طور بهك از بازرسان مستقالً ي هر ،شركت ضرر زده باشد
 مسئول كل خسارات مربوطه است و ييتنها به ، پس هر كدام كه گزارش نكردهند،گزارش كن

 اند خسارات مسئول كل ييتنها بهيك   هر،دان  گزارش نكردهكي چيهاند و   بازرس بودهچند اگر
 طور بهان بازرسان متخلف يت در روابط مي اين مسئولظاهراًالبته، . استن مانند تضامن يو ا
  .     استم ي قابل تقسينسب

ران جمعاً ي بازرس و مديگاه خطا هر" كه )193 :1385 ،نيياسك(همچنين گفته شده است 
ت يجمع مسئول. م شودين آنان تقسيد بيت وارده باان شده باشد، خساريموجب ضرر و ز

 بارهبرخالف آنچه در .  توجه نشده استي به نكاتيول. " ندارديتضامن ةجنبران و بازرسان يمد
خسارت  باعث بلكه فعل بازرسان ،يد كه نه ترك فعلآ يش ميندرت پ ه ب،افتد يران اتفاق ميمد

خسارت  موجبو  كنند مي شركت معامله ر با هم بايندرت بازرس و مد به. به شركت شود
ولي . اند مسئول ،اند خسارتي كه وارد كرده ةاندازك به ي هر  صورتنيا كه در شوند ميشركت 
اطالع  با وجودليون و بازرس يكصد مي ةانداز  بهر به شركت خسارت بزند، مثالً ياگر مد
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ر و ي مقابل شركت، هم مداول و در ةوهلدر .  ندارديت معنيگزارش ندهد، اينجا جمع مسئول
 هر تواند مي؛ البته، بازرس اند ونيليمكصد ي موظف به پرداخت ييتنها بهك يهم بازرس هر 

  .  مطالبه كند، استي از مدير متخلف كه در واقع مسئول اصل،پرداختمقدار از آن مبلغ را كه 
ود منظور  بازرس پاداش از سي تعاوني، براهاي شركتجالب اينكه قانونگذار، جز در 

م ي ترازنامه سهمثبت شدن بازرس در ، شايد به اين دليل كه اگر غير از اين بود،نكرده است
 شركت هاي حساب يفرض به بررس شيشود او با  پ سببن امر ممكن بود ي و همشد يم

 )160 :1380 ،يحسن(گران يكه د گونه همان، پاداش نبردن بازرس از سود شركت  حالنيابا . بپردازد

 تنها نه تعاوني هاي شركت، در هنكتاين برخالف . اي آمره نيست  قاعده،اند ذكر كردههم 
  .   دگير يممديره انجام   تأهيشنهاد ين امر به پي بلكه ا،استپرداخت پاداش به بازرسان مجاز 

ا به حساب شركت ي كه با شركت ي در معامالتتواند ينمديگر اينكه بازرس هم  ةنكت
 قانونگذار خواسته است مواد ينوع بهنفع شود، پس  يرمستقيم ذيا غيم يستق مطور به ،شود يم

 در "تواند ينم" ةكلمكار بردن  هالبته، ب. در مورد بازرس هم اعمال شود. ت.ق.ا. ل133- 129
 كه بازرس در آنها  راي معامالتگونه نيا اعالم كردن آن اليحه بار كافي براي باطل 156 ةماد
 معامالت مسئول گونه نياشدن در  نفع  قدر مسلم بازرس در صورت ذي، ندارد،نفع است يذ

در  مورد معامالت بازرس كه متضمن رقابت با شركت . شود يمخسارات وارده به شركت 
 وجود داشته تواند مي ممنوعيت مشابهي 1384قانون بورس اوراق بهادار  براساسباشد هم 

  .   داند يم شركت هم مسئول ي اسرار تجاريافشاعالوه قانون بورس بازرس را بابت  هب. باشد
  

 مختلط محدود، تيمسئول با هاي شركت به موقتي بازرس مقرراتي تسر امكان. 7
  يعموم وي دولت ،يتعاون سهامي،

 با مسئوليت محدود و مختلط هاي شركت سهامي، وجود نهاد بازرسي در هاي شركتبر  عالوه
گر ي ديبعضي كشورهادر  كه گونه آن ها شركت نيدر ا. بيني شده است سهامي نيز پيش

)IBPUS, 2008: 69(بازرسان ت يأه ، هم معمول است)د از يوجود دارد كه اعضاي آن با) نظار
ن نهاد يط، وجود اي شرافراهم بودن با )83 :1384 ،پاسبان( يديدگاه بعض با وجود.  باشندشركاان يم

در اين دو شركت ) نظارت (ي به بازرسمقررات مربوط.  استيز اجباريدر آن دو شركت ن
. نديستنقانونگذار  ةشد هيتعبداً ي جدي راهكارهاي پس حاو،اند م شدهيش تنظيحدود نود سال پ

گزارش  ةمالحظ شركت بدون هاي حسابب يا تصويست كه آيمثالً در مورد آنها مشخص ن
از ي نها شركتست كه آن ي نن نظر مشخصيپس، از ا. ريا خي اندازد يمبازرسان آنها را از اعتبار 

نكه وجود گزارش يز مسلم است و آن ايك چي يول. ريا خي كنند يمدا يبه بازرس موقت پ
ست و بدون آن گزارش، ها شركتن يا ةساالن يمجمع عموم ةجلسل يتشك ةالزمبازرسان 
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ب ي، اگرچه صراحتاً تصوها شركتن يپس، در ا. ستي ممكن نيا ن جلسهيل چنيتشك
 بدون آن ي ول،رمعتبر قلمداد نشدهيركت بدون اطالع از گزارش بازرسان غ شهاي حساب

ان هم عمالً يب ترازنامه و سود و زي پس تصو،ستي ممكن نيا ن جلسهيل چنيگزارش تشك
  .  استيمنتف

ت أي ه، زيراشود يما بازرسان موقت الزم ين دو شركت هم تمسك به بازرس يپس در ا
ر آن قادر به دادن گزارش ي در اثر اختالف و نظايند و گاه بدهيد گزارش واحديبازرسان با

 مفصل استدالل طور به نيز )247 :1390 ،زادهيقل( ي كه بعضگونه آنالبته، خوشبختانه . شوند ينم
ا بازرسان اصوالً بدون ي بازرس )187 :1385 ، اسكيني؛46 :1376 ،يعرفان( يل بعضيتما با وجوداند،  كرده

ا امتناع از دادن آن ي، پس، قادر نبودن به دادن گزارش اند عزلير آنها قابل از به اثبات تقصين
ا استفاده از بازرسان ي او ين برايرمايل و انتخاب جانشيا غيمعموالً با عزل بازرس ناتوان 

 در شركاا ي وجود نداشته باشد يالبدل به تعداد كاف ي اگر بازرس علي ول،شود يمالبدل حل  علي
البته . دآي يم الزما بازرسان موقت ي تمسك به بازرس ،ن به توافق نرسندي جانشانتخاب بازرس

 در نبود ،است) نظارت يأه( كه حداقل متشكل از سه نفر ها شركتن يبازرسان در ات يأه
. كند يمم يت آن گزارش را تنظي به اتفاق و نه با اكثرها شركتآن  ةاساسنامحي در يصر ةمقرر

م گزارش باشد و مجمع هم به علل يمعطل در تنظت أهيضاي آن كي از اعي يپس اگر حت
ا يالبدلي انتخاب نشده باشد  يا قبالً عليگزين او را فراهم كند يشده نتواند جا گفته
 جز تمسك بازرس يا  چاره، معطل را نكننديها بازرسگزيني ي موجود كفاف جايها البدل يعل

  .  ماند ينمموقت 
 شركاندگي از يرس از نظر نظارت بر امور شركت به نمات وجود بازيترديدي در اهم

 ي اطالعات نهانيري از افشاي به داليل مختلف از جمله جلوگ، زيرا)41 :1376 ،يعرفان(ست ين
) سهامداران (شركا تك تك به ،اند  هم ابراز كرده)175 :1347 ،يتهران(گران ي كه دگونه آن توان ينم

ا داراي يا عمومي بوده يد، حتي اگر بعضي از آنان دولتي  در امور شركت را دايبازرس ةاجاز
د سهامداران در سردرآوردن از امور شركت در يدر واقع نبا. سهم عمده در شركت باشند

دادن  مديره، بايد به نظر  تيأهعامل و  پس بازرس هم مثل مدير. رنديط نابرابر قرار بگيشرا
 طور به كه ي سهامدارانهاي پرسش به پاسخ دادنو از  ندك اكتفا شركت ي به مجامع عموميرسم

ست بازرس ي هم كه قرار نييها شركتمديران . دورز امتناع ،كنند يمپراكنده به او مراجعه 
 پاسخ بدهند نه ها شركت فقط بايد به مجامع آن )245 :همان( يديدگاه بعض با وجود ،داشته باشند

ز براي ي نها شركتالبته، مجامع عمومي اين . شركا از يا ا به هر مجموعهي شركاك از يبه هر 
آن درج كرده و از مقررات  ةاساسنام شركتشان را در ين بازرس برايي تعتوانند يماز يرفع ن

معموالً  (Avilov, et al. 1998: 280)، مثل اغلب كشورها  موردنيادر . ندكنروي يمربوط پ
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مجامع آنها قادر به ، زيرا دارندنيازي به بازرس ن ، دارندي محدودييي كه شركاها شركت
  . نظارت به امور آنها هستند

 مقررات خاصي نبودمورد بحث در صورت  ةمادمقررات . ت.ق.ا. ل300 ةمادبا توجه به 
 موقت، نسبت به آنها هم ي دولتي در مورد بازرسهاي شركت هدر قانون تشكيل و اساسنام

نحو  بها بازرسش ي بازرس نداشته يلي هم به هر دلي دولتيپس اگر شركت. شود يماعمال 
 آن را ين بازرس موقت برايي تعي از دادگاه تقاضاتواند مينفع  يشده معطل باشد، هر ذ گفته
  . بكند

 مجبور 1377 اصالحي 1370 مصوب يقانون بخش تعاون براساس تعاوني هم هاي شركت
همچنين، در مورد .  بازرس موقت ساكت استةدربارند، اما آن قانون ا به داشتن بازرس

ف ين تكلييتع. ت.ق.ا. ل300 ة مادمانند يقانون ة ماد هيچ متأسفانهگرچه ا عمومي هاي شركت
نكه آنها هم ي دال بر ايمواد ،اند دهكرنيز ابراز  )237 :1390 ،زاده يقل( ي كه بعضگونه آن ولي ،نكرده

د به ي لزوم بادر صورتم ، الجرين الزاميبا وجود چن.  وجود دارند،د بازرس داشته باشنديبا
 ي و عمومي، دولتي تعاونهاي شركتالبته، در . ن بازرس موقت توسل جستيي تعيدادگاه برا
 :همان( كه بعضي گونه آن، شخص حقوقي هم باشد و ها شركتر ي برخالف ساتواند ميبازرس 

ر بازرس بايد ي در دو شركت اخ،اند  كردهديتأك )134 :1390 ،يني و اماميام( ي تحقيق و بعض)255
  .   پس دادگاه هم بايد اين الزام را رعايت كند، باشديا حسابدار رسمي يسازمان حسابرس

ت بعضي ي اگرچه اين نهاد به حكا، نيستها شركتترديدي در اهميت نهاد بازرسي براي 
ه دارد و بكشورهاي پيشرفته وجود ن ةهم در حقوق )76 :1388 ،پور و رسائيان كاشاني؛262 :1388 ،يسجاد(

بعضي . اند كردهاكتفاآن كشورها معموالً به وجود حسابرس در شركت  )176 :1347 ،يتهران( يقول
 يقول بعضه ا بي انواع مختلف بازرس حساب (Le Gall, 1974: 152)فرانسه  مانندكشورها 

، (Bourne 2013, 339) كشورها مانند آمريكا يدر بعض.  را دارندي حسابرس داخل)6 :1394 ،ركيايمد(
 ةحوز ي و كشورها(Vogelaar & Chester, 2013: 77)، هلند (Kumar & Sharma, 1998: 453)هند 
 معموالً يمؤسساتتوسط (روني ي بنحو به بازرسي (Mangal, 1995: 237) كايجامائ مانندب يكارائ
 دن نشبيتصواز حسابرسي و در صورت  پس و استثنايي، براي نمونه ي اتفاقطور به) يدولت

، متأسفانه. ني از سهامداران معمول استي و معموالً به درخواست تعداد معها حسابترازنامه و 
ان و يب ترازنامه، حساب سود و زي بعد از عدم تصويها يدگيرسران كامالً در مورد يحقوق ا

  .  ساكت استييصورت دارا
ر آنها، يقا و نظامعمول شده كساني شايد تحت فشارهاي دانشگاهي در گرفتن ترفيع و ارت

بدون داشتن تخصص الزم مقاالتي خارجي را از كشورهاي غربي دست و پا شكسته ترجمه 
با شتر آن مقاالت يب. رسانند يمچاپ ه  تدوين بعنوان بهو با اندكي تغيير و تصرف كنند  مي
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ان، اعم اين فقدان، آن.  ندارندي نهاد بازرسةدربار ي مطلب1ي شركتيارتباط با نظام راهبر وجود
نكه خود ي غافل از ا،اندازد يم به شك يگاه نهاد بازرسيريتي، را در مورد جايا مدي ياز حقوق

ران از يمد ةسوءاستفاد ليدل به 2انرن مانند ي بزرگهاي شركت ورشكسته شدن دنبال به ها يغرب
 كه گونه آن كه گردند يم ي شركتي در نظام راهبريا گمشده ةحلق دنبال به، اكنون شانيها ييدارا

 ي آن حلقه همان نهاد بازرسرسد يم نظر به ،اند  بيان كرده(Manghutay, 2012: 6428)بعضي 
 يگراني هم كه در جايها مستمسك د گونه مقاله نا كه همي آن روزشود يم تر مضحك. باشد
ن نكه اين قانوي بشوند تا نهاد بازرسي از قانون تجارت برداشته شود، غافل از ا،ستنديخود ن

 خود يط فعلي در شرا،اند ق كردهيز تحقين )499 :1393 ،نسب و موسويي، ساردوئيباقر( ي كه بعضگونه آن
  . كند يم ارائه ي از مقررات را براي نظام راهبري شركتييب قابل اتكايترك

  
  يريگ جهينت. 8

 يكل طور به در مورد بازرسان ي از مسائل حقوقيتحليل حقوقي حاضر نشان داد كه حجم بزرگ
ا مورد يبود  مانده ي اعم از خصوصي، دولتي و عمومي ناگفته باقها شركتو بازرسان موقت 

شركت، ابطال  ةساليان هاي حساب تصويب وابسته بودن. استبوده  قرار نگرفته يتوجه كاف
ا كاهش سرمايه، و تصويب سلب حق يابطال مديران، تصويب افزايش   قابل ةممنوعمعامالت 

، امكان درخواست داد يمت وجود بازرس را نشان يسهام به گزارش بازرس اهمتقدم صاحبان 
 وقت چيهدادگاه .  كرددوچندانانتخاب بازرس از دادگاه براي انجام اين مهم، اين اهميت را 

ن بازرس موقت يي، پس تعكند ينمن ييعامل تع ريا مديمديره   تأهي عضو يچ شركتي هيبرا
بازرس  كه ييها شركتت، حتي در ين اهمي اليدل به.  استيازرس بيها يژگيوتوسط دادگاه از 

 يهاي خاص تي امور شركت با محدودي بازرسي براشركا ،ستي ني آنها اجباري براداشتن
 ري گرفتن اطالعات از بازرسان، مدي براشركا ةمراجع ها شركتر يكه در ساطور همان ؛اند مواجه
  .  مواجه استيياه تيمحدودمديره با   تأهي يا اعضايعامل 

ك سو و بازرسان از يعامل از  ريمديره و مد  تأهيان حقوق حاكم بر يادي مي زهاي تفاوت
 و براي يعامل اصوالً نسب ريمديره و مد  تأهي اعضاي يمسئوليت برا. گر وجود داردي ديسو

 يضانان اعي جانشانتخاب نشدناصوالً تضامني است؛ با  گرفت،لي كه انجام يبازرسان با تحل
 انحالل شركت را از دادگاه تواند مينفع  ين هر ذيعامل در مدت مع ريمديره و مد  تأهي

ن ينام جانشه ست؛ چيزي بي نطور نيان بازرس ي جانشانتخاب نشدن در مورد ي ول،بخواهد
جاي بازرسان  ه بي ول،ستيعامل مطرح ن ريمديره و مد  تأهي يموقت در مورد اعضا

                                                            
1. Corporate governance 
2. Enron 
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اي  مديره  تأهي؛ بازرس موقت مثل عضو شود يمازرس موقت انتخاب ا معطل بينشده  انتخاب
 جانشينش  شدننييتع تا ،ن نشده استيي ولي جانشينش تع شدهيمنقضكه مدت سمتش 

عامل با كشف  ريمديره و مد  تأهي؛ اعمال و اقدامات اعضاي ماند يمهمچنان در سمت خود 
ط يلي در مورد بازرس، با كشف آن شرا و،عزلشان صحيح است ةلحظ در آنها، تا يط سلبيشرا

 ي بازرسهاي گزارش تمامياو و  ةگذشت هاي گزارش ةهم و شود يمحكم بطالن انتخاب صادر 
عامل  ريمديره و مد  تأهي ي؛ عزل اعضاشوند مي باطل ست، آنهاامضاكنندگانكي از يكه او هم 
ست؛ داشتن ي نطور نياس  ولي در مورد بازر، استمؤثر فرد معزول ين براين جانشييبدون تع

 است؛ ي بازرس اجبارياري ولي برايعامل اخت ريمديره و مد  تأهي يالبدل براي اعضا علي
 در مورد بازرسان ي ول،ش از دو سال باشدي بتواند ينممديره   تأهي يريت اعضايمدت مد

 حال ،رنديگ يممديره اصوالً با اكثريت تصميم   تأ هييتي وجود ندارد؛ اعضاين محدوديچن
 اتفاق اگر ي حت،تفاق گزارش دهند ا هد بي اگرچه با،كنند يمت يفعال مستقلآنكه بازرسان اصوالً 

مديره، بازرسان اصوالً از سود شركت پاداش   تأهي ي نداشته باشند؛ برخالف اعضانظر 
 ةممنوععامل، معامالت  ريمديره و مد  تأهي ي؛ و برخالف معامالت ممنوعه اعضابرند ينم
  . ستيا قابل ابطال نيرسان باطل باز

 سمت بازرس ،يبرخالف بازرس اصل.  دارندييها تفاوتبازرس و بازرس موقت هم 
 مجمع با ي ول،ستي مستقيم قابل عزل نطور به يموقت مدت ندارد؛ او توسط مجمع عموم

يل عزل و  بدون دلتواند ميكرده   كه انتخابي؛ او را دادگاهگذارد يمتعيين جانشين او را كنار 
 كه ي برخالف بازرس اصلظاهراًالمثل از شركت است؛ و  گزين كند؛ او مستحق اجرتيجا

 او انتخاب شده يجا ه را دارد كه بي فقط اختيارات بازرس، را دارديارات بازرسياخت ةهماصوالً 
  .   است
  
  و مĤخذ منابع
  فارسي) الف

 .سمت:  تهران،2 ج ،ري تجاهاي شركت - حقوق تجارت ). 1385( اسكيني، ربيعا. 1

، حسابرس ،» آنهاي دولتي و واگذارهاي شركتساختار قانوني نظارت بر فعاليت «). 1390 (ي امامياميني، امراهللا و مصطف. 2
  .135- 134 ، ص55 ةشمار

 ةفصلنام ،»رانيمه در حقوق اي بي شركتيراهبر ةمطالع«). 1393(نسب و مهدي موسوي  محمد ساردوئي؛باقري، محمود. 3
  .514- 495 ، ص4 ةشمار، 44 مطالعات حقوق خصوصي

پژوهش ، »قي با حقوق انگلستاني تطبيران؛ بررسي اي تجارهاي شركت در يني نظام بازرسيبازب«). 1384(پاسبان، محمدرضا . 4
  .114-83: حقوق و سياست
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