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چکیده
در  ویژه ای  اهمیت  شرکتها  مالی  صورتهای 
سرمایه  امنیت  حفظ  و  آنها  عملکرد  شفافیت 
نتیجه  گزارش ها  این  دارد.  سرمایه  صاحبان 
مسئله  است.  شرکت  فرآیندهای  همه  مالی 
این  درستی  از  می توان  چطور  که  این جاست 
گزارش ها اطمینان داشت. هرگونه تحریف ناشی 
می تواند  گزارش ها  این  در  تقلب  یا  اشتباه  از 
برای سرمایه گذاران گمراه کننده باشد و خسارت 
این موضوع  اهمیت  وارد کند.  آنها  به  سنگینی 
در شرکت های سهامی عام بسیار بیشتر است و 
مسئله حقوق عامه مطرح می شود. برای اطمینان 
از درستی و دقت صورتهای مالی از استانداردهای 
حسابداری و گزارشگری مالی استفاده می شود. 
پرکاربردترین این استانداردها در سطح بین المللی 
مالی"  گزارشگری  بین المللی  "استانداردهای 
حسابداری  همگانی  پذیرفته  "اصول  و   )IFRS(
با  تفاوت هایی  که  هستند   )GAAP( )امریکا(" 
پیشینه  بررسی  با  مقاله  این  در  دارد.  یکدیگر 
استانداردگذاری حسابداری و تفاوت های این دو 
استاندارد، رویکرد مقررات گذاری و مقررات زدایی 
مسئولیت  و  مالی  بازارهای  در  سیاستمداران 
و رسیدگی  تقلب )مجرمانه(  یا  اشتباه  از  ناشی 
و  جایگاه  شده  تالش  جرائم  به  قضایی  مراجع 
ماهیت حقوقی استانداردهای حسابداری بررسی 
شود و توجه مراجع مقررات گذار به کاستی های 
موجود در رویکرد قانون گذاران به نحوه برخورد 

با مسائل تخصصی حوزه حسابداری جلب شود.

1. مقدمه
از  دارند  نیاز  سرمایه  صاحبان  و  سرمایه گذاران 
امنیت سرمایه خود در شرکتها اطمینان حاصل 
کنند. برای حصول این اطمینان باید وضعیت و 
قابل  و  به صورت شفاف  مالی شرکتها  عملکرد 
از  این گزارشگری  آنان گزارش شود.  به  اعتماد 
هرگونه  می شود.  انجام  مالی  صورتهای  طریق 
تقلب  یا  )غیرعمدی(  اشتباه  از  ناشی  تحریف 
برای  می تواند  گزارش ها  این  در  )عمدی( 
خسارت  و  باشد  گمراه کننده  سرمایه گذاران 
استانداردهای  کند.  وارد  آنها  به  سنگینی 
حسابداری برای ایجاد اطمینان از درستی حسابها 
و صورتهای مالی شکل گرفته اند. به نظر می رسد 

اگر دفاتر شرکتها بر اساس این استانداردها تنظیم 
تهیه  آنها  مبنای  بر  نیز  مالی  و صورتهای  شوند 
را  آنها  و  کرد  اطمینان  آنها  به  می توان  شوند، 
مبنای تصمیم گیری قرار داد. ولی استانداردهای 
استاندارد  کدام  دارند.  تفاوت  یکدیگر  با  مختلف 
کجا  از  استانداردها  این  است؟  اطمینان  قابل 
چه  دارند؟  یکدیگر  با  تفاوتی  چه  و  آمده اند؟ 
نهادهایی آنها را تهیه و تایید می کنند؟ جایگاه آنها 
در نظام حقوقی چیست؟ اشتباه یا تقلب در آنها 
چه مسئولیتی ایجاد می کند؟ آیا با مقررات گذاری 
تجربه  شد؟  تحریفات  این  بروز  مانع  می توان 
چیست؟  حوزه  این  در  مقررات گذاری  تاریخی 
به  رسیدگی  در  چالش هایی  چه  قضایی  مراجع 

دعاوی این حوزه دارند؟

استانداردهای  پیشینه  بررسی  با  مقاله  این  در 
استانداردها  بین  اصلی  تفاوت های  و  حسابداری 
و  مقررات گذاری  تجربه  و  بین المللی  مطرح 
مقررات زدایی در ایاالت متحده امریکا تالش شده 
است دیدگاه بهتری نسبت به مسائل این حوزه 
آید،  فراهم  حسابداری  استانداردهای  رعایت  و 
نیز  ادامه  تبیین شود. در  آنها  و ماهیت حقوقی 
چالش های مراجع قضایی در درک مسائل پیچیده 
حسابداری و کاستی های مقررات موجود به عنوان 
یا جرم و  تخلف  تعیین مصادیق  ابزار قضات در 

مجازات متخلفین بررسی می شود.

2. پیشینه استانداردهای حسابداری
طبق بیانیه اساسی تئوری حسابداری1 ، »حسابداری 
فرایند شناسایی، اندازه گیری، ثبت و گزارشگری 
اطالعات اقتصادی برای تصمیم گیری های آگاهانه 
است.«  اطالعات  آن  استفاده کنندگان  وسیله  به 
حسابداری قدمتی به درازای تاریخ تمدن بشری و 
تجارت دارد. یکی از قدیمی ترین آثار حسابداری 
مربوط به ساخت تخت جمشید و حساب پرداخت 
دستمزد کارگران و استادکاران آن مجموعه است. 
حساب های  به کارگیری  با  امروزی  حسابداری 
بدهکار و بستانکار یعنی همان شیوه حسابداری 
دوطرفه که لوکا پاچیولی2  )ریاضیدان ایتالیایی( 
کرد  معرفی  را  آن  سال 1494  در  بار  نخستین 
شکل گرفته، و در طول تاریخ همگام با تحوالت 
است.  کرده  پیدا  توسعه  تجاری  و  اقتصادی 
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حسابداران از راه سعی و خطا همه تالش خود 
و  شرکتها  تاجران،  نیازهای  به  پاسخ  برای  را 
موسسات به عمل آوردند، و نتیجه این تالشها 
رویه های متعددی شد که عرف های حسابداری 

را شکل دادند. 

انجمن حسابداران  بار در دهه 19۳۰  نخستین 
آمریکا ۳ که امروز با نام انجمن حسابداران رسمی 
آمریکا4  شناخته می شود، به همراه بازار بورس 
استانداردهای  نخستین  کردند  تالش  نیویورک 
حسابداری را تدوین کنند. آنها به کمک جمعی 
رویه ها  از  بهره گیری  با  و  خبره  حسابداران  از 
با هدف  و  زمان  آن  در  عرف های حسابداری  و 
از طریق  بورس  در  حفظ حقوق سرمایه گذاران 
به  شروع  شرکتها  مالی  رویدادهای  شفافیت 
به  کردند.  حسابداری  برای  مقررات گذاری 
دنبال آن در سالهای 19۳۳ و 19۳4 به ترتیب 
قانون اوراق بهادار6  و قانون بورس اوراق بهادار7  
کمیسیون  تاسیس  به  منجر  که  تصویب شدند 
بورس و اوراق بهادار امریکا  )SEC( شد. انجمن 
حسابداران رسمی امریکا از طریق هیئت اصول 
استانداردهای  مجموعه  نخستین  حسابداری8  
حسابداری را تدوین کرد. در ادامه، این مسئولیت 
داده  مالی9  حسابداری  استانداردهای  هیئت  به 
شد. این هیئت مسئولیت تدوین و تفسیر اصول 
پذیرفته همگانی حسابداری آمریکا )GAAP( را 
بر عهده دارد. استانداردهای مصوب این هیئت 
از سوی کمیسیون بورس و اوراق بهادار امریکا 
رسمیت  به  امریکا  رسمی  انجمن حسابداران  و 
شناخته شده اند، و آنها را به عنوان مرجع و پایه 
آمریکا  متحده  ایاالت  در  مالی  صورتهای  تهیه 
می شناسند. این هیئت تالش می کند رویه های 
حسابداری شرکتهای بخش خصوصی را با بهبود 
رهنمودهای حسابداری و گزارشگری مالی ارتقا 
زمان  در  مسائل  حل  و  شناسایی  با  و  بخشد، 
مناسب استاندارد متحدالشکلی در بازارهای مالی 

ایجاد کند.1۰  

پیدایش  و  بین المللی  تجارت  گسترش  با 
شرکتهای چندملیتی مسائل متعددی در تهیه و 
تنظیم صورتهای مالی پدید آمد. شرکتهای فعال 
در کشورهای مختلف از رویه ها و استانداردهای 

مالی  گزارشگری  و  حسابداری  برای  مختلفی 
مقرارت  موارد  بسیاری  در  و  می کنند  استفاده 
کشورها با یکدیگر تعارض دارد و تهیه گزارش به 
نحوی که با مقررات چند کشور همخوانی داشته 
باشد کار بسیار مشکلی است. از این رو، نهادهای 
گرد  بین المللی  سطح  در  حسابداری  تاثیرگذار 
و  رویه ها  همگرایی  برای  راهی  تا  آمدند  هم 
و  کنند  پیدا  بین المللی  سطح  در  استانداردها 
نتیجه  به اشتراک بگذارند. در  را  تجربیات خود 
بین المللی  این تالش ها، در سال 197۳ کمیته 
این  شد.  تشکیل  حسابداری11   استانداردهای 
کمیته اولین نهادی بود که اقدام به وضع کردن 
حسابداری  کرد.  برای  بین المللی  استانداردهای 
بنیاد استانداردهای  با راه اندازی  در سال 2۰۰1 
بین المللی گزارشگری مالی12  هیئت استانداردهای 
شد.  کمیته  جایگزین  حسابداری1۳   بین المللی 
امروزه، استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی  
از سوی اتحادیه اروپا و بیش از 14۰ کشور جهان 
به رسمیت شناخته شده است. در این کشورها یا 
استفاده از این استانداردهای بین المللی الزام آور 
شده است، یا در پاره ای از کشورها بر مبنای این 

استاندارد یک نسخه محلی تدوین شده است.

GAAP و IFRS 3. تفاوت های مهم
الف( حوزه کاربست 

از  اعم  جهان  کشور   14۰ از  بیش  در   IFRS
اتحادیه اروپا، کشورهای آسیای شرقی، آمریکای 
مقابل،  است. در  استفاده  افریقا مورد  و  جنوبی، 
استفاده  امریکا  ایاالت متحده  در  GAAP صرفا 
می شود. این موضوع برای شرکتهایی که به دلیل 
با  مالی  ارایه صورتهای  به  مجبور  تجاری  روابط 
استفاده از هر دو استاندارد هستند، پیچیدگی و 

هزینه زیادی ایجاد کرده است.

ب( اصول محور/قاعده محور
طبق GAAP شرکتهای مختلفی که در صنایع 
رعایت  به  ملزم  می کنند  فعالیت  گوناگون 
رهنمودها و قواعد خاص گزارشگری مالی در آن 
صنعت هستند، و باید آنها را به جزئیات رعایت 
 IFRS کنند )قاعده محوری15 (. در حالی که طبق
شرایط  گرفتن  نظر  در  با  می توانند  حسابداران 
که  بگیرند  تصمیم  و  کنند  تفسیر  را  اصول 

چگونه عمل کنند تا نتیجه مدنظر رهنمودهای 
استاندارد حاصل آید16  )اصول محوری17 (. البته 
و   FASB بین  تعریف شده  همگرایی  پروژه های 
جدیدی  استانداردهای  صدور  به  منتج   IASB
شده که شباهت های دو استاندارد را افزایش و 
اختالفات آنها را کاهش داده است. برای مثال، 
درآمد  شناسایی  برای   GAAP به روزرسانی  در 
قراردادهای با مشتریان18  و استاندارد بین المللی 
گزارشگری مالی شماره15 19  رویکرد مشترکی 

مبتنی بر اصول اتخاذ شده است. 2۰

حقوق  صاحب نظران  از  بسیاری  است،  گفتنی 
استاندارهای  تقسیم بندی  که  باورند  این  بر 
اصول محور  و  قاعده محور  به  حسابداری 
مقررات  و  قوانین  است.  نادرستی  تقسیم بندی 
فرآیند  نیستند.  اشکال  بدون  و  ایده آل  هرگز 
قانونگذاری بسیار پیچیده و پر فراز و نشیب است. 
از این رو، قوانین و مقررات باید به نحوی وضع 
شوند که شفاف و به دور از ابهام باشند، و کمتر به 
تفسیر اشخاص از آنها وابستگی داشته باشند. در 
تهیه و تدوین استانداردهای حسابداری، با توجه 
به پیچیدگی ذاتی حرفه حسابداری و گستردگی 
از یک سو نمی توان همه  فعالیت های شرکتها، 
شرایط را از پیش بررسی و پیش بینی کرد. در 
نتیجه نمی توان قوانین و مقررات جامعی برای 
آن تدوین کرد21 . از سوی دیگر، واگذار کردن 
اصول  از  حسابداران  تفسیر  به  تصمیم گیری 
ابهامات بسیاری را در این حرفه ایجاد می کند، 
که می تواند موجب سردرگمی، مشکالت عملی، 
الرنس  شود.  بسیاری  سوء استفاده های  حتی  و 
کانینگام22   در مقاله »تجویزی برای کنارگذاشتن 
لفاظی "سیستم های مبتنی بر اصول" در قانون 
حسابداری«2۳  و  بهادار  اوراق  مقررات  شرکتها، 
از این تقسیم بندی انتقاد کرد و به درستی نیاز 
فنون  و  قوانین  و  از اصول  به مقرراتی متشکل 
تصمیم گیری در شرایط خاص را مطرح کرد. زیرا 
از نظر علم حقوق اصول ارزش اثباتی ندارند. از 
این رو، در دادگاه نمی توان به اصول حسابداری 
استناد کرد. بنابراین، بهتر است رویکردی اتخاذ 
قضاوت  و  حسابداری  اصول  با  هم  که  شود 
داشته  همخوانی  خاص  شرایط  در  حسابداران 
ابهام  از  به دور  و  باشد و هم مقررات مشخص 
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بتواند مرز اشتباه، تخلف و جرم را در حرفه ای با 
پیچیدگی های فراوان حسابداری مشخص کند. در 
غیر این صورت هیچ مقام قضایی قادر به رسیدگی 

به پرونده های حقوقی این حوزه نخواهد بود.

پ( روشهای ارزشگذاری موجودیها
از  صادره  اولین  روش های  استاندارد،  دو  هر  در 
اولین وارده )فایفو24 (، میانگین موزون، و روشهای 
دانسته  مجاز  موجودیها  ارزشگذاری  برای  خاص 
شده است. ولی طبق GAAP عالوه بر این روشها، 
روش اولین صادره از آخرین وارده )الیفو 25( نیز 
مجاز دانسته شده است. در حالی که استفاده از 
می تواند  زیرا  نیست.  مجاز   IFRS در  روش  این 
و  شرکت  خالص  درآمد  تصنعی  کاهش  موجب 

عدم شفافیت در مانده موجودیهای آن شود.

ت( کاهش ارزش موجودیها
ارزش  تعدیل کاهش  امکان  استاندارد  در هر دو 
موجودیها نسبت به ارزش روز آنها در بازار وجود 
دارد. ولی اگر بعدا قیمت بازار افزایش یابد، فقط 
طبق IFRS می توان تعدیل قیمت قبلی را اصالح 
تعدیل  این  ثانوی  اصالح   GAAP طبق  کرد. 
رعایت  نتیجه  در  ترتیب،  این  به  است.  ممنوع 

IFRS ارزشگذاری موجودیها پویاتر خواهد بود.

ث( تجدید ارزیابی داراییها
دارایی های  تا  است  شده  داده  اجازه   IFRS در 
این  ارزیابی شوند.  تجدید  روز  قیمت  به  شرکت 
تجدید ارزیابی باید از راههای قابل اطمینان مانند 
کارشناسی رسمی صورت پذیرد. دارایی هایی مانند 
سرمایه گذاریها  تجهیزات،  ماشین آالت،  اموال، 
تجدید  مورد  می توانند  نامشهود  دارایی های  و 
می تواند  ارزیابی  تجدید  این  گیرند.  قرار  ارزیابی 
داراییها  این  ارزش  افزایش  یا  کاهش  موجب 
شوند. در بسیاری موارد افزایش ارزش دارایی های 
شرکتها از محل تجدید ارزیابی می تواند آنها را از 
اجازه   GAAP در  ولی  دهد.  نجات  ورشکستگی 
بهادار  اوراق  برای  فقط  دارایی ها  ارزیابی  تجدید 
دارایی ها  سایر  و  است،  شده  داده  نقدشونده 

نمی تواند مورد تجدید ارزیابی قرار گیرند.

ج( زیان کاهش ارزش داراییها
ارزش  کاهش  امکان  استاندارد  دو  هر  در 

روز  ارزش  کاهش  هنگام  بلندمدت  دارایی های 
آنها وجود دارد. با این حال، IFRS اجازه می دهد 
در صورتی که شرایط بازار تغییر کند و ارزش روز 
قیمت  کاهش  یابد،  افزایش  مجددا  دارایی های 
 GAAP ولی  شود.  گردانیده  باز  و  شود  اصالح 
و  است  کرده  اتخاذ  محافظه کارانه تری  موضع 
اصالح ثانوی یا بازگردانی کاهش ارزش را برای 

همه انواع دارایی ها ممنوع کرده است.

چ( دارایی های نامشهود
ایجاد  برای  داخلی  هزینه های   IFRS طبق 
دارایی های نامشهود مانند هزینه های تحقیق و 
خاصی  معیارهای  که  شرایطی  در  فقط  توسعه 
سرمایه ای  هزینه های  عنوان  به  شوند،  رعایت 
ثبت می شوند. این معیارها شامل منافع اقتصادی 
است.  سرمایه ای  هزینه های  نوع  این  از  حاصل 
طبق GAAP هزینه های تحقیق و توسعه، به جز 
در توسعه نرم افزارهای رایانه ای، در ردیف سایر 
افزارهایی که  نرم  برای  ثبت می شوند.  هزینه ها 
در خارج از شرکت ایجاد می شوند، زمانی که آن 
نرم افزار راه اندازی شد و مورد استفاده قرار گرفت، 
هزینه های تولید آن تجمیع و به عنوان دارایی 
ثبت می شود. اگر نرم افزار فقط به صورت داخلی 
استفاده شود، هزینه ها در طول توسعه نرم افزار 
به عنوان هزینه های سرمایه ای ثبت می شود. این 
در حالی است که در IFRS هیچ تمایزی برای 
نرم افزارهای رایانه ای و دیگر دارایی های نامشهود 

قائل نشده است.

ح( دارایی های ثابت
با عمر مفید طوالنی  دارایی های   GAAP طبق 
مانند ساختمان، ماشین آالت و اثاثه باید به بهای 
شوند.  مستهلک  و  ثبت  خرید  زمان  تمام شده 
طبق IFRS این داراییها ابتدا به بهای تمام شده 
زمان خرید ثبت می شوند، ولی ارزش آنها بعدا 
می تواند افزایش یا کاهش یابند و به قیمت روز 
بازار برسد. در صورتی که قطعه یا بخشی از یک 
به  باید  باشد  داشته  متفاوتی  مفید  دارایی عمر 
در  که  حالی  در  شود.  مستهلک  جداگانه  طور 
GAAP الزامی به مستهلک کردن جداگانه وجود 

ندارد. البته منع هم نشده است.

خ( سرمایه گذاری در امالک

در IFRS رهنمود جداگانه ای برای سرمایه گذاری 
یا  دادن  اجاره  برای  که  دارد  وجود  امالکی  در 
خریداری  قیمت  افزایش  از  ناشی  درآمدزایی 
به  ابتدا  امالک  این  در  سرمایه گذاری  می شوند. 
بهای تمام شده ثبت می شوند، و بعدا می توانند به 
قیمت روز تجدید ارزیابی شوند.در GAAP چنین 

رهنمود جداگانه ای وجود ندارد.

د( حسابداری اجاره
از قالب  برای حسابداری اجاره  هر دو استاندارد 
مشترکی استفاده می کنند. البته تفاوتهای قابل 
موارد   IFRS در  دارند.  یکدیگر  با  نیز  توجهی 
جزئی مستثنی شده و اجازه داده شده است اجاره 
دارایی های کم ارزش به عنوان اجاره ثبت نشوند 
و هزینه شوند. در حالی که در GAAP چنین 
استثنایی وجود ندارد. همچنین در IFRS اجازه 
داده شده است، این استاندارد برای اجاره برخی 
از دارایی های نامشهود نیز استفاده شوند. ولی در 
GAAP دارایی های نامشهود از حوزه حسابداری 

اجاره خارج شدند.

4. تقـابل مقــرارت گذاری و مقررات زدایی
حرفه  در  مقررات زدایی  و  مقررات گذاری  تقابل 
رکود  هنگام  دارد.  سیاسی  منشا  حسابداری 
با  و  سرمایه گذاری  تسهیل  منظور  به  اقتصادی 
فشار شرکتها بر سیاستمداران مقررات زدایی در 
محافل سیاسی طرفداران زیادی پیدا می کند؛ و 
در زمان بحران های ناشی از سوء استفاده و تقلب 
اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی در بازار سرمایه، 
فشار مقررات گذاری و نظارت بر بازار زیاد می شود 
و افکار عمومی به دنبال معرفی مقصران و مجازات 
آنان می روند. این فشارها به صورت چرخه هایی از 
وقایع مشابه در تاریخ بورس های سرتاسر جهان و 
تقریبا همزمان با چرخه های اهرم زدایی  بانکها و 
رشد اقتصادی رخ داده است. یعنی در زمان رکود 
از محرک های  با استفاده  برای رفع رکود  دولت 
اقتصادی همچون مقررات زدایی از بازار سرمایه، 
کاهش نرخ سود بانکی، و کاهش، بخشودگی یا 
بازار  تحریک  به  اقدام  مالیاتی شرکتها،  معافیت 
تحرکات  به  سرمایه گذاران  تشویق  و  سرمایه 
اقتصادی می کند. این محرک ها سرمایه گذاری را 
جذاب تر می کند، سرمایه های راکد را به بازار وارد 
اقتصاد را به حرکت درمی آورد و  می کند، چرخ 
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بازار سرمایه را داغ می کند.

بازار سرمایه داغ می تواند فشار زیادی بر شرکتها 
تداوم  انتظار  شرکتها  از  سهامداران  کند.  وارد 
سود  با  را  شرکت  سود  آنها  دارند.  سوددهی 
بازار سرمایه مقایسه می کنند و به مدیران فشار 
می آورند که سود شرکت را بیشتر کنند. این در 
حالی است که در بسیاری از شرکتها سوددهی 
فصل ها  یا  ماهها  برخی  در  و  است،  چرخه ای 
سوددهی بیشتر و در برخی کمتر است. این فشار 
روانی یکی از متداول ترین تخلف ها یا تقلب ها را 
در شرکتها رقم می زند. مدیران برای تداوم سود 
در صورتهای مالی میان دوره ای، بخشی از فروش 
یا سود را گزارش نمی کنند و به دوره بعد منتقل 
می کنند تا گزارش خوبی بدهند و به خیال خود 
سود ساالنه را بین ماههای سال تقسیم می کنند. 
ولی نوسانات بازار می تواند برنامه آنان را خراب 
بازار  در  قیمت کاال و خدمات  است  کند. کافی 
به  گزارش  ساختار  ترتیب،  بدین  تا  کند،  تغییر 
و  کاال  فروش  قیمت  که  چرا  بریزد.  بهم  کلی 
خدمات دوره قبل با قیمت دوره جدید متفاوت 
است و دیگر نمی توان در گزارش جدید به همان 
قیمت ها ثبت کرد. این طور می شود که مدیران 
ناچار به ارتکاب تقلبی دیگر برای پوشاندن تقلب 
قبلی می شوند. این یکی از ساده ترین انواع تقلب 
مختلف  انواع  است.  شرکتها  مالی  صورتهای  در 
با  که  دارند  وجود  بزرگی  و  پیچیده  تقلب های 
رخ  شرکتها  مالی  حسابهای  در  خاصی  ظرافت 
می دهد و حتی حسابرسان خبره نیز در بسیاری 

از موارد متوجه آنها نمی شوند.

اشخاصی که به سود متعارف بازار راضی نیستند 
و طمع بیشتری دارند، برای به دست آوردن سود 
بیشتر و بهره برداری از بازار داغ سرمایه به سمت 
این  می کنند.  پیدا  گرایش  تقلب  و  سوء استفاده 
ابزار  همه  باال  تجربه  و  دانش  داشتن  با  افراد 
سرمایه  بازار  در  خود  تحرکات  برای  نیاز  مورد 
را در اختیار دارند. آنان هر چه تسلط بیشتری 
و  بیشتر  راههای  باشند  داشته  دانش  این  بر 
زیرکانه تری برای سوء استفاده و تقلب در اختیار 
بورس  تاریخ  بحران های  تجربه  داشت.  خواهند 
نشان می دهد این اشخاص قبل از وقوع بحران ها 
ارتکاب  به  سالها مشغول  رسوایی های مشهور  و 

تقلب و سوء استفاده بوده اند و کسی هم خبر از 
آن نداشته است. تا این که در یک نوسان شدید 
بازار همه چیز از هم گسیخته می شود و منجر 
به بحران می شود. برای مثال، مدیران شرکتهای 
انرون27  و ورلدکام28  قبل از رسوایی مالی سالها 
این  تا  بودند.  مشغول  تقلب  و  حساب سازی  به 
که باالخره به بن بست رسیدند. 29 پس از وقوع 
می تواند  حتی  گاهی  که  مال،  رسوایی های  این 
به سقوط کل بازار نیز منجر شود، زیان دیدگان 
کوچک  اعتراضات  از  آنان  نمی نشینند.  ساکت 
برای  می زنند.  رقم  را  خیابانی  شورش های  تا 
زیان دیدگان  ایران،  سرمایه  بازار  در  مثال، 
ارزش  سقوط  از  پس  ایران  کنتورسازی  شرکت 
تهران  بهادار  اوراق  بورس  تاالر  به  سرمایه شان 
تخریب  و  شیشه ها  شکستن  با  و  بردند  هجوم 
اموال آن خشم خود را نشان دادند. یا در نمونه ای 
دیگر، واکنش شدید مردمی در سال 2۰11 در 
جنبش اشغال وال استریت۳۰  مردم در اعتراض 
که  مالی  بزرگ  شرکتهای  سوء استفاده های  به 
منجر به شکاف طبقاتی گسترده شده بود نزدیک 
به دو ماه در خیابانهای منهتن حضور یافتند و 
شهر نیویورک را فلج کردند. آن ناآرامی ها نهایتا 
فراوان  خشونت  با  و  ضدشورش  پلیس  ورود  با 
این  در  رسید.  پایان  به  زیادی  عده  بازداشت  و 
و  مقررات گذاری  شعار  با  سیاستمداران  مواقع، 
معموال  وارد صحنه می شوند.  متخلفان  مجازات 
تقصیرها را باید به گردن کسی یا کسانی انداخت 
و انتقامی سخت از عده ای گرفت تا جامعه و افکار 
عمومی آرام شود. در این مواقع اغلب اشخاصی 
بورس  در  تقلب  و  حساب سازی  زمینه  در  که 
کم تجربه تر هستند و ضعیف تر عمل کرده اند به 
عنوان مقصران اصلی معرفی و مجازات می شوند. 
زیرا تقلب های آنان ساده تر بوده، از این رو، کشف 
آنها سریع تر و راحت تر و برای عموم قابل فهم تر 
است. این افراد گزینه های خوبی برای محکومیت 
اقتصادی کمتری  این که قدرت  هستند. ضمن 
نیز دارند و محکومیت آنان هزینه کمتری برای 
حکومت دارد. این در حالی است که بزرگان بازار 
عمل  بیشتری  ظرافت  با  و  بیشتر  مالی  توان  با 
کرده اند. بنابراین، کشف و اثبات سوء استفاده آنها 
آنها  که  این  ضمن  است.  دشواری  بسیار  کاری 
آنها  آن قدر بزرگ هستند که هزینه محکومیت 
بسیار هنگفت است، و در بعضی مواقع می تواند به 

فروپاشی اقتصادی منجر شود. این بزرگان بازار، 
بانکها و هلدینگ های بزرگ هستند که  معموال 
برای فروپاشی زیادی بزرگ هستند!۳1  به عنوان 
مثال، پس از بحران مالی سال 2۰۰8، مسببین 
یک  هر  بودند،  بزرگ  بانکهای  که  بحران  اصلی 
دولت  از  بالعوض  کمک  دالر  میلیارد  چندین 
از  احتمالی  خسارت  جبران  تا  کردند  دریافت 

بحرانی که خود به وجود آورده بودند بشود.۳2  

سرمایه  بازار  به  اعتماد  بحران هایی  چنین  در 
خدشه دار می شود و سرمایه ها به سوی بازارهای 
مطمئن تر مانند بازارهای ارز، طال و سایر فلزات 
می شود.  بلوکه  آنها  در  اغلب  و  می رود  گرانبها 
مواقع،  این  در  است.  اقتصادی  رکود  نتیجه 
حسابداری  در  تقلب  و  تخلف  با  مقابله  مقررات 
قرار می گیرد  توجه  بهادار کانون  اوراق  بورس  و 
و به سرعت قوانین و مقررات سختگیرانه ای در 
رکود  به  و  می شود  تصویب  قانونگذار  نهادهای 
دامن می زند. آمار بیکاری باال می رود و کاالهای 
اعتراضات  مدتی  از  پس  می شود.  گران  اساسی 
با  دوباره  سیاستمداران  و  می شود  آغاز  مردمی 
وارد  اقتصادی  رشد  و  مقررات زدایی  شعارهای 

صحنه می شوند و چرخه از اول شروع می شود.

5. ماهیت حقوقی استانداردهای حسابداری 
و حسابرسی

ابتدا  استانداردها  حقوقی  ماهیت  بررسی  برای 
باید مشخص شود که آنها چطور تهیه می شوند 
و چه نهادهایی آنها را تصویب و ابالغ می کنند؟ 
طور  همان  هستند؟  قانون  استانداردها  این  آیا 
گذشته  در  حسابداری  شد،  گفته  پیشتر  که 
معمول  رویه های  و  کرد  ظهور  عرف  به صورت 
نیاز  به  بسته  مختلف  در کشورهای  حسابداری 
در  حسابداران  توسط  تاجران  و  کسب وکارها 
شد.  گذاشته  اشتراک  به  و  ابداع  تاریخ  طول 
گسترش  و  مالی  بازارهای  شکل گیری  از  پس 
رویه ها  وحدت  و  همسان سازی  به  نیاز  اقتصاد 
باعث شد حسابداری نظام مند و مقررات گذاری 
شکل  مختلفی  صورتهای  به  مقررات  این  شود. 
قانون  صورت  به  مجلس  توسط  برخی  گرفت. 
تصویب می شوند، و برخی دیگر توسط نهادهای 
و  آیین نامه  استاندارد،  صورت  به  حسابداری 

دستورالعمل وضع میشود. 
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و  حسابداری  استانداردهای  ایران،  در 
سازمان  توسط  حسابرسی  استانداردهای 
این  ابالغ می شوند.  و  تصویب  تهیه،  حسابرسی 
سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقالل مالی 
و وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی است. 
طبق بند 4 تبصره 2 ماده واحده "قانون تشکیل 
»تدوین   )1۳62 )مصوب  حسابرسی"  سازمان 
و  حسابداری  قبول  قابل  فنی  ضوابط  و  اصول 
اصلی  وظایف  گروه  چهار  از  یکی  حسابرسی« 
این سازمان مقرر شده است، که در واقع همان 
حسابرسی  و  حسابداری  استانداردهای  تدوین 
است. مطابق بند 1 همان تبصره، وظیفه دیگر 
بازرس  وظایف  »انجام  از:  است  عبارت  سازمان 
و  مؤسسات  ساالنه  حسابرسی  امور  و  قانونی 
دستگاههای  سایر  و  بانکها  و  دولتی  شرکتهای 
به دستگاههای  وابسته  سازمانهای  و  عمومی 
و  شهید  بنیاد  مستضعفان،  بنیاد  مانند  مذکور 
شرکتها و مؤسسات تحت پوشش دولت که طبق 
اساسنامه و مقررات داخلی مربوط به خود  ملزم 
به حسابرسی می باشند. وظیفه مزبور در انحصار 
سازمان حسابرسی است.« در تبصره 2 ماده 2 
)مصوب  حسابرسی"  سازمان  اساسنامه  "قانون 
»آیین نامه های  است:  شده  تاکید  نیز   )1۳66
اداری، مالی، معامالتی و سایر آیین نامه های مورد 
نیاز پس از تصویب مجمع عمومی سازمان قابل 
مجمع  مصوبات  بنابراین،  بود.«  خواهند  اجراء 
استانداردهای  که  حسابرسی  سازمان  عمومی 
حسابداری و حسابرسی را نیز شامل می شود، از 

نظر این اساسنامه در حکم آیین نامه است. 

با توجه به این که اساسنامه سازمان حسابرسی 
در  پس  است  اسالمی  شورای  مجلس  مصوب 
حکم قانون است. طبق این قانون، قابلیت اجرای 
آنها  تصویب  به  منوط  سازمان  آیین نامه های 
توسط مجمع عمومی سازمان است. این مجمع 
)رئیس  دارایی  و  اقتصاد  امور  وزیر  از  متشکل 
بانک  بودجه، رئیس کل  برنامه و  مجمع(، وزیر 
مرکزی و دو نفر دیگر از وزرا به انتخاب هیئت 
هیئت  این  مصوبه های  بنابراین،  است.  وزیران 
می گنجد  آیین نامه  تعریف  در  کامال  بلندپایه 
مقامات صالحیتدار  که  »مقرراتی  می گوید:  که 
نموده و در  یا شهردار و غیره وضع  مانند وزیر 

تسهیل  آن  هدف  خواه  می گذارند  اجرا  معرض 
باشد،  موضوعه  قوانین  از  قانونی  تشریح  و  اجرا 
وضع  قانونی  اساساً  که  باشد  مواردی  در  خواه 
این  از آن جا که در  نشده است.«۳۳  همچنین، 
باره هیچ قانونی وضع نشده است این مصوبات 
از  قبل  تا  ولی  آیین نامه های مستقل هستند۳4  
و  از خدمات تخصصی  استفاده  "قانون  تصویب 
حرفه ای حسابداران ذیصالح به عنوان حسابدار 
فقط  آیین نامه ها  این   )1۳72 )مصوب  رسمی" 
عمومی  و  دولتی  سازماهای  و  شرکتها  برای 
الزم  عمومی  مالکیت  با  سهام   %50 حداقل  با 
االجرا بود. با تصویب "قانون استفاده از خدمات 
تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصالح به عنوان 
حسابدار رسمی" حسابرسی شرکتهای سهامی و 
غیر سهامی و موسسات انتفاعی و غیر انتفاعی و 
بر عهده  حسابرسی اشخاص حقیقی و حقوقی 
حسابداران رسمی قرار گرفت. حسابداران رسمی 
این   4 تبصره  اجرایی  آیین نامه   4 ماده  طبق 
قانون مکلف به رعایت استانداردهای حسابداری 
واقع،  در  هستند۳5.  حسابرسی  استانداردهای  و 
افرادی که تا آن زمان به موجب قانون مستقیما 
بودند،  نشده  استانداردها  این  رعایت  به  مکلف 
از آن جا که باید از خدمات حسابداران رسمی 
عضو "جامعه حسابداران رسمی ایران" استفاده 
کنند مجبور به پذیرش مقررات این نهاد شدند 
که در واقع نوعی شرط ضمنی برای استفاده از 
این خدمات، رعایت استانداردهای مذکور است. 
بهادار  اوراق  بازار  "قانون  با تصویب  از آن،  پس 
شرکتهای   )1۳84 )مصوب  اسالمی"  جمهوری 
موضوع این قانون طبق ماده 41 مکلف به رعایت 
استاندارهای حسابداری و حسابرسی ملی کشور 
شدند. بنابراین، دایره شمول این استانداردها که 
از نظر حقوقی آیین نامه هستند به کلیه فعاالن 

بازار بورس اوراق بهادار تعمیم پیدا کرد. 

حسابرسی  سازمان  که  استانداردهایی  بنابراین 
تصویب می کند آیین نامه بوده و در حکم قانون 
چنین  بین المللی  استانداردهای  ولی  هستند. 
نیستند. نهادهای تدوین کننده این استاندارها که 
قبال معرفی شدند این استانداردها را رهنمودهایی 
پیشنهادی معرفی می کنند که شرکتها می توانند 
گزارشگری  و  حسابداری  کیفیت  ارتقای  برای 

تا زمانی که  آنها استفاده کنند، و  از  مالی خود 
قوانین داخلی کشورها الزامی به رعایت آنها ایجاد 
نکند در حد رهنمود پیشنهادی باقی می مانند. 
راستای  در  دی 1۳92   22 مورخ  ابالغیه  طبق 
مورخ 27 شهریور 1۳9۰  اجرایی کردن مصوبه 
که  حسابرسی  سازمان  ساالنه  عمومی  مجمع 
در تاریخ 11 خرداد 1۳91مورد تأیید وزیر امور 
اقتصادی و دارایی قرار گرفته بود، کلیه شرکت ها 
بورس  سازمان  نزد  ثبت شده  مالی  نهادهای  و 
اوراق بهادار، و به تبع آنها، شرکت های فرعی و 
در   ،1۳92 فروردین   1 تاریخ  از  مربوط  وابسته 
از  استفاده  به  تهیه صورت های مالی خود مجاز 
استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی شدند، 
ولی هنوز الزام نشده اند، یعنی در دوران گذار به 

این استانداردها هستند. 

حال باید دید که آیا احراز رعایت این استانداردها 
استانداردها  حقوقی؟  است  کارشناسی  کاری 
و  می شوند،  تدوین  خبره  حسابداران  توسط 
کمک  به  که  می کنند  ارایه  را  رهنمودهایی 
شفافیت  ارتقای  بر  عالوه  بتوانند  شرکتها  آنها 
شناسایی  بهتر  را  رویدادها  مالی  تاثیرات  مالی، 
کنند، تا بر این مبنا، تصمیمات بهتری از سوی 
استفاده کنندگان صورتهای مالی اتخاذ شود. اگر 
چه ممکن است نتیجه اعمال این استانداردها که 
نهایتا در قالب صورتهای مالی نمود پیدا می کنند 
یا نحوه ثبت های حسابداری بدهکار و بستانکار 
در دفاتر قانونی برای حقوقدانان قابل فهم باشد 
و برخی از الزامات این استانداردها به نظر ساده 
برسد، ولی با بررسی این استانداردها و گستردگی 
آنها که در هر کدام مباحث تخصصی پیچیده ای 
مطرح شده است، درمیابیم که تشخیص درستی 
تهیه  در  استانداردها  رعایت  و  مالی  صورتهای 
به  باید  و  است  خارج  حقوقدانان  توان  از  آنان 
متخصصان واگذار شود، و نتیجه کارشناسی برای 

تصمیمات بعدی به حقوقدانان ارجاع شود.

6. انحراف از استانداردها
استانداردهای  از  انحراف  انواع  دیگر  مسئله 
حسابداری یا انواع تحریف صورتهای مالی است. 
باید از دیدگاه حقوقی مرز بین اشتباه، تخلف و 
جرم مشخص شود. سپس مسئولیت حسابداران در 



21
زمستان ۱۳۹۹

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r۳۳5 شمارۀ

حسابدار

برابر مدیران، سهامداران و جامعه مشخص شود.

الف( اشتباه
کاغذی  دفاتر  از  دیگر  امروزی  حسابداری  در 
ابزارها  نیست. همه  و محاسبات دستی خبری 
رایانه ای  نرم افزارهای  و  شده اند  الکترونیک 
انجام  را  محاسبات  و  نگهداری  را  حسابهای 
می دهند. این نرم افزارها پیش از آن که بتوانند 
متعددی  مراحل  بگیرند،  قرار  عموم  اختیار  در 
گذاشته اند.  سر  پشت  را  عیب یابی  و  آزمون  از 
در  اشتباه  برای  امکانی  تقریبا  رو،  این  از 
مواقع  گاهی  البته  نمی ماند.  باقی  محاسبات 
ولی  می دهد.  رخ  پیش بینی نشده ای  مسائل 
صورتهای  ارائه  از  پیش  معموال  مسائل  این 
هستند،  کشف  قابل  استفاده کنندگان  به  مالی 
و می توان اشتباهات را به کمک انواع روش های 
معموال  کرد.  تصحیح  و  رهگیری  شناخته شده 
این  از  است.  انسانی  خطای  اشتباهات  منشا 
در  می شوند.  رفع  اصالحی  سند  ثبت  با  رو، 
قوانین و مقررات  نیز هنگامی که  برخی موارد 
محاسبه  نحوه  یا  می کند  تغییر  استانداردی  و 
بر  مالیات  نرخ  مثال  می شود،  به روزرسانی 
معافیت  سقف  یا  می کند  تغییر  افزوده  ارزش 
مالیاتی به روز می شود، ممکن است در گزارشها 
اشتباهاتی نمایان شود. ولی این اشتباهات کمتر 
استفاده کنندگان  که  می رسند  مرحله ای  به 
مراحل  در  و  کنند،  گمراه  را  مالی  صورتهای 
مختلف توسط حسابداران و به کمک سیستم ها 
اشتباهات،  کشف  برای  اختیار  در  ابزارهای  و 
جای  بنابراین،  می شوند.  تصحیح  و  کشف 
شده  کم  بسیار  امروز  حسابداری  در  اشتباه 
البته همچنان در مواردی دیده می شود  است. 
گزارش های  با  حسابرسی شده  گزارش های  که 
حسابرسی نشده تفاوت دارند. این تفاوتها عمدتا 
در  حسابداران  و  حسابرسان  نظر  اختالف  از 
می گیرد.  سرچشمه  استانداردها  رعایت  نحوه 
ریسک های  انواع  گرفتن  نظر  در  با  حسابرسان 
با اهمیت و با توجه به میزان اختالف و میزان 
می توانند  مبالغ،  اختالف  این  در  شرکت  نفع 
تشخیص دهند که اختالف موجود عامدانه بوده 
یا اشتباه است. با وجود چندین مرحله بررسی و 
تحلیل گزارش و حسابرسی، پذیرش اشتباه در 

گزارشی که حسابرس تایید می کند معقول به 
نظر نمی رسـد. 

ب( تخلف
در سال 2۰۰2 قانون ساکس۳6  در ایاالت متحده 
امریکا در پی بحران مالی سال 2۰۰1 تصویب 
شد. تمرکز این قانون بر بازیابی اعتماد عمومی 
بود  سازوکاری  طراحی  با  مالی  صورتهای  به 
این  کند.  تامین  را  مالی  که درستی صورتهای 
سازوکار با تشکیل نهادی به نام "هیئت نظارت 
بر حسابداری شرکتهای سهامی عام"۳7  به منظور 
حسابداران  عملکرد  بر  قوی  و  دائمی  نظارت 
رسمی و موسسات حسابرسی و احراز تخلفات 
همچنین   ، انضباطی۳8  تنبیهات  اعمال  و  آنان 
ورود به مباحث راهبری شرکتی و ایجاد کمیته 
نظارت  منظور  به  قوی  و  مستقل  حسابرسی 
مداوم بر فرآیندهای داخلی شرکت و اطمینان از 
درستی و قانونی بودن این فرآیندها مستقر شده 
است. هدف تشکیل کمیته حسابرسی با قدرتی 
که قانون ساکس در اختیار آن قرار داده است 
مقابله با خطر اخالقی۳9  است که به دلیل عدم 
بین مدیران شرکت و حسابداران  توازن قدرت 
در استخدام آنان وجود دارد. این قانون با دادن 
اختیار تعیین حسابدار رسمی به این کمیته و 
یا  هر شخص  مدت خدمات دهی  تعیین سقف 
احتمال  است  کرده  تالش  حسابرسی  موسسه 
کاهش  را  حسابرسان  با  شرکت  مدیران  تبانی 
دهد. البته مطالعات انجام شده در ایاالت متحده 
امریکا نشان می دهد این رویکرد قانونی چندان 
موفق نبوده است و رابطه معناداری بین مدت 

حسابرسی شرکت و احتمال تبانی وجود ندارد.

را  شرکت  مالی  صورتهای  که  حسابرسانی 
چارچوب  در  می دهند،  قرار  رسیدگی  مورد 
صورتهای  انطباق  از  حسابرسی،  استانداردهای 
قوانین  و  حسابداری  استانداردهای  با  مالی 
با  تحریف  ریسک  و  می دهند  معقول  اطمینان 
اهمیت در صورتهای مالی را در نظر می گیرند. 
هرگونه انحراف از استانداردها و قوانین و مقررات 
تخلف به حساب آمده و حسابرسان موظف به 
این  هستند.  سرمایه  صاحبان  به  آن  گزارش 
متفاوتی  تبعات  مختلف  سطوح  در  تخلفات 

دارند. برخی از آنها فقط تایید صورتهای مالی را 
به تعویق میندازند، و با تصحیح صورتهای مالی 
مشمول  دیگر  برخی  ولی  می شود.  تمام  قضیه 
جریمه های تعیین شده در قانون می شوند - مانند 
قانون  یا  مستقیم  مالیاتهای  قانون  جریمه های 
تجارت. برخی دیگر نیز مصداق جرم هستند و 
مجازاتهای کیفری برای شخصیت حقوقی شرکت 
و توقف آن یا محدودیتهای مالی و اجرایی را به 
دنبال دارد. در برخی موارد نیز مدیران و حتی 
سهامداران شرکت تحت تعقیب قرار می گیرند و 
به جرم هایی مانند کالهبرداری یا اخالل در نظام 
اقتصادی محکوم می شوند که کیفر آن می تواند 
از زندان کوتاه مدت تا اعدام تعیین شود. البته در 
کمتر کشوری جرایم اقتصادی می تواند منجر به 
حکم اعدام شود. ایران از جمله این کشورها است.

پ( جرم
در استاندارد حسابرسی شماره 24۰ "مسئولیت 
حسابرسی  در  تقلب  با  ارتباط  در  حسابرس 
به   )1۳94 شده  )تجدیدنظر  مالی"  صورتهای 
مسئولیت حسابرس در این ارتباط پرداخته شده 
حسابرس،  اهداف  استاندارد  این   1۰ بند  است. 
تحریف  خطرهاي  ارزیابی  و  تشخیص  الف( 
از تقلب در صورتهاي مالي، ب(  بااهمیت ناشی 
کسب شواهد حسابرسي کافي و مناسب در مورد 
خطرهاي تحریف بااهمیت ارزیابی شده ناشي از 
تقلب، از طریق طراحي و اجراي روشهاي مناسب، 
و پ( برخورد مناسب با موارد تقلب یا مشکوک 
حسابرسی  جریان  در  مشخص شده  تقلب  به 
استاندارد،  این   1۳ بند  در  است.  شده  تعیین 
که  صورتی  در  است  شده  مکلف  حسابرس 
متقاعد شود ممکن است یک سند معتبر نباشد 
رسیده  وی  اطالع  به  که  این  بدون  آن  مفاد  یا 
باشد تعدیل شده است، باید بررسی های بیشتر 
استاندارد، در صورتی  بند 14  انجام دهد. طبق 
حسابرس  پرس وجوهای  به  شرکت  مدیران  که 
به  مکلف  حسابرس  بدهند،  متناقض  پاسخ های 
بررسی موارد تناقض است. طبق تجویز بندهای 
2۳ و 24 استاندارد، حسابرس باید بررسی کند 
توسط وی  اطالعات کسب شده  در سایر  آیا  که 
نشانه خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب 
وجود دارد یا خیر. در این اقدام باید بیش از یک 
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روش ارزیابی استفاده شود، و در تمام روش های 
استفاده شده نشانه های وجود یک یا چند عامل 

خطر ناشی از تقلب باید ارزیابی شود.

مصادیق  با  آن  انطباق  تقلب  کشف  از  پس 
این کار مقام  مجرمانه کار دشواری است. برای 
پیچیدگی های  از  کافی  شناخت  باید  قضایی 
به طور  قوانین کیفری  باشد.  حسابداری داشته 
سنتی معموال مصادیق مجرمانه برای جرم هایی 
که شناسایی آنها برای عامه راحت است نوشته 
جرائم  مصادیق  تعیین  و  شناسایی  است.  شده 
دارند،  که  ذاتی  پیچیدگی  دلیل  به  اقتصادی، 
برای حقوقدانان که تخصصی در این زمینه ندارند 
بسیار دشوار است. به همین دلیل، قوانین کیفری 
و ادبیات حقوقی کمتر وارد تعیین مصادیق این 
حسابرسان  نظر  به  بیشتر  و  است  شده  جرائم 
محدود  و  برائت  اصل  به  توجه  با  می شود.  اتکا 
بودن مصادیق مجرمانه در قوانین مربوط و این 
واقعیت که در نهایت مقامات قضایی باید در این 
ارتباطی  مانع  یک  کنند،  تصمیم گیری  زمینه 
و  است  مالی  زبان  که  حسابداران  ادبیات  بین 
مقامات قضایی که ادبیات حقوقی است پدیدار 
می شود. متقاعد کردن مقامات قضایی که اصل 
را بر برائت متهم می دانند برای کارشناس رسمی 
که گزارشی فنی از تخلف مصداق جرم حسابدار 
یا مدیران شرکت تهیه کرده است کار دشواری 
است. در برابر او هم دفاعیات وکیلی است که او 
نیز تسلطی بر مباحث اقتصادی ندارد. در چنین 
وضعیتی دادگاه باید اقناع شود و حکمی صادر 
ابهامات  همه  این  با  آیا  باشد.  عادالنه  که  کند 
می توان موجبات اقناع دادگاه را فراهم کرد؟ آیا 
می توان با اطمینان گفت حکمی که در چنین 
دادگاهی صادر می شود عادالنه است؟ در چنین 
انتساب جرم  دادگاه مسئله  پرونده هایی چگونه 
را بررسی می کند؟ حسابدار چه مقدار و مدیران 
شرکت چه مقدار مقصر هستند؟ آیا سهامداران 
نیز شریک جرم خواهند بود؟ اینها پرسش هایی 

است که بر پیچیدگی این پرونده ها میفزاید.

7. نتیجه گیری
استانداردهای  پیشتر گفته شد،  همان طور که 
مراجع  در  تصویب  و  تایید  از  پس  حسابداری 

ذیربط در حکم قانون هستند. ولی اصول گرایی 
بر عهده حسابداران  را  اصول  تفسیر  که   IFRS
قانون  صراحت  و  شفافیت  اصل  با  می گذارد 
تعارض دارد. زیرا تفسیر اشخاص متفاوت است و 
نمی تواند مبنای تصمیم مراجع قضایی قرار گیرد. 
استانداردهای  بومی سازی  به  نیاز  مسئله  این 
وارداتی و اعمال محدودیت در تفسیر آنها دارد. 
انعطاف پذیری IFRS نباید سبب بروز اختالفات 
شود. یک راهکار می تواند این باشد که شورایی 
بحث  سامانه  صورت  به  خبره  حسابداران  از 
این  تفسیر  در  اختالفات  برای حل  و گفت وگو 
ایجاد رویه های مشترک تشکیل  و  استانداردها 
پاسخ  حسابداران  فنی  پرسش های  به  تا  شود، 
دهد و تفسیر این شورا مالک عمل همگان قرار 
تحت  قضایی  نظام  در  چه  آن  به  شبیه  گیرد. 

عنوان آرای وحدت رویه موجود است.

مصادیق  تعیین  در  مقررات شفاف  به  نیاز 
جرم  اشتباه:  و  تخلف  از  آن  تمیز  و  جرم 
کلی  و  محدود  به صورت  در حرفه حسابداری 
در "قانون ارتقاء سالمت نظام اداری و مقابله با 
فساد" )مصوب 1۳9۰( و "قانون بازار اوراق بهادار 
جمهوري اسالمی ایران" )مصوب 1۳84( تعریف 
شده است. در این قوانین، از اصطالحات "اسناد 
متقلبانه" و "مدارک جعلی" استفاده شده است. 
از  حسابداری  حرفه  در  تقلب  نوع  این  البته 
پیش پا افتاده ترین و پرریسک ترین انواع تقلب 
است. از این رو، متخلفین و متقلبین خبره در 
حرفه حسابداری که بیشترین لطمه را به نظام 
اقتصادی وارد می کنند و بیشترین منافع را برای 
خود تامین می کنند کمتر رغبت به ارتکاب این 
نوع تقلب ها دارند. رسوایی شرکت انرون و چرخه 
انتقال منابع بین شرکت مادر و شرکتهای تابعه 
تقلب  از  بارزی  نمونه  بین المللی،  در سطح  آن 
در گزارشگری مالی شرکت بدون ارتکاب جعل 
سند یا مدارک متقلبانه است. تقلبی که خسارات 
دهها میلیارد دالری برای سرمایه گذاران به بار 
آورد، و بحران اقتصادی 2۰۰1 را رقم زد. این 
واقعیت حاکی از آن است که سکوت قانون درباره 
مصادیق متعدد تقلب در صورتهای مالی شرکتها 
و ترفندهای اقتصادی زیان بار شرکتهای بزرگ و 
عدم تمیز آن از اشتباه و تخلف، و عدم تعیین 

سطح مجازات مرتبط با نوع جرم در حسابداری 
راه را برای سوء استفاده در این حرفه باز گذاشته 
است و دست مراجع قضایی را در مقابله با این 
جرایم بسته است. کارشناسان رسمی نیز زمانی 
می شود  ارجاع  آنان  به  پرونده ها  قبیل  این  که 
احراز  برای  خاصی  سند  به  نمی توانند  اغلب 
تقلب حسابداران استناد کنند. به عبارت دیگر، 
حسابداری  دفاتر  در  تقلب  حرفه ای،  متخلفین 
و صورتهای مالی را با استفاده دقیق از مفرهای 
انجام  حسابداری  استانداردهای  در  موجود 
می دهند، ولی صورتهای مالی حاصله واقعیت را 
نشان نمی دهند. یکی از دالیلی که استانداردهای 
بین المللی حسابداری و گزارشگری مالی به سوی 
همین  نیز  کرده  حرکت  اصول محور  رویکرد 
برای  پیشنهاد می شود  رو،  این  از  است.  مسئله 
مقابله با این قبیل تقلب ها در گزارشگری مالی 
مجلس شورای اسالمی مصادیق تقلب را تعیین 
نظر  در  آن  از  پیشگیری  برای  را  راهکارهایی  و 
گیرد. زیرا در بسیاری از موارد خسارات ناشی از 
این تقلب ها چندین برابر دارایی و توان پرداخت 

حسابداران و مدیران شرکتها است.

قضایی  پرونده های  تجربه  از  استفاده 
ابالغ  اخیرا  که  قضایی  امنیت  سند  گذشته: 
کشور  نیاز  این  به  مثبتی  رویکرد  است،  شده 
محققین  پای  پیش  چالش های  از  یکی  دارد. 
مطالعه پرونده های مطروحه و بررسی تقلب ها و 
تخلفات و نحوه دفاع از عملکرد آنها است. با علنی 
گرفتن  قرار  دسترس  در  و  دادگاه ها  این  شدن 
پرونده های آنها می توان به شناخت بهتر مسائل و 

راهکارهای مقابله با آنها بیشتر امیدوار بود.

حرفه های  تخصصی:  دادگاههای  تشکیل 
پیچیدگی های  از  حسابداری  مانند  تخصصی 
خاصی برخوردارند که درک آنها نیاز به آموزش 
حقوقدانان دارد. دادگاههای عمومی عمدتا فاقد 
حرفه ای  حوزه های  به  ورود  برای  الزم  تسلط 
اغلب  نیز  رسمی  کارشناسان  گزارش  هستند. 
نمی تواند این پیچیدگی ها را به اندازه کافی برای 
حقوقدانانی که آموزش الزم را ندیدند هموار کند. 
این رو، قضات و وکال در چنین پرونده هایی  از 
به راحتی به اشتباه میفتند و نمی توانند عدالت 
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را برقرار کنند. بنابراین بدون تسلط بر موضوع 
صدور حکم مجازات متهم نیز برای قضات بسیار 
پیشنهاد می شود  رو،  این  از  بود.  دشوار خواهد 
با آموزش قضات و وکال در این حوزه به سوی 

تخصصی شدن دادگاه حرکت کنیم.

منفعت  اهداف  با  قوانین  تغییر  از  اجتناب 
و  مقررات گذاری  چرخه های  سیاسی: 
دوره های  در  می دهند  نشان  مقررات زدایی 
مختلف رویکرد اعمال قانون متفاوت است. این 
نوع برخورد سیاستمداران فضای اقتصاد کشور 
را در معرض خطر قرار می دهد. خوشبختانه در 
نشده ایم.  مواجه  مشکلی  چنین  با  هنوز  ایران 
ولی در آینده با رشد اقتصاد و توسعه شرکتهای 
بزرگ و البی های اقتصادی و سیاسی به راحتی 
می توان در دام چنین معضالتی افتاد. از این رو، 
الزم است تجربه سایر کشورها و مشکالت آنها 
قرار  قانونگذاران  توجه  مورد  مقررات گذاری  در 

گیرد.                                               
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