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عیسی اسفندياری

آي�ت اهلل رئيس�ي در بخش�نامه اي ب�ا هدف 
حماي�ت از رون�ق تولي�د و تقوي�ت اقتصاد 
كش�ور، نح�وه احض�ار اش�خاص حقوقي به 
دادگستري هاي سراسر كش�ور را تغيير داد. 
رئيس ق��وه قضائيه به دليل اينك��ه در پاره اي از 
پرونده هاي مطروحه مرتبط با اشخاص حقوقي 
به ويژه مراكز اقتصادي و توليدي نظير پرونده هاي 
مرب��وط به ح��وادث حين انج��ام ك��ار، احضار 
مديرعامل ممكن است در روند توليد و فعاليت 
اقتصادي بنگاه مربوط اثرات منفي داشته باشد، 
با عنايت به تأكيدات مقام معظم رهبري مبني بر 
ضرورت حمايت از رونق توليد و تقويت اقتصاد 
كشور، بخشنامه نحوه احضار اشخاص حقوقي به 

دادگستري هاي سراسر كشور را ابالغ كرد. 
   رسيدگي بدون اخالل در توليد

در اين بخشنامه با عنايت به مف��اد مواد 688 و 
689 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 
با اصالحات و الحاقات بعدي در مورد پرونده هاي 
مرتبط با اشخ��اص حقوقي آم��ده »الزم است 
به جاي احض��ار مديرعامل با رعاي��ت مقررات 
مربوط به احضار، به شخص حقوقي اخطار شود تا 

نماينده قانوني يا وكيل خود را معرفي كند.«
در نتيج��ه با حض��ور نماينده شخ��ص حقوقي 
تحقيقات مقدماتي برابر ضوابط صورت گرفته و 
در ادامه »چنانچه اتهامی متوجه مديرعامل باشد 
به گونه اي كه اقدامات قضايي موجب اخالل در 
روند توليد و اشتغال نگ��ردد، رسيدگي قضايي 

انجام مي شود.« 
   تكاليف شخص حقوقي

اين بخشنامه بهان��ه اي شد تا نگاه��ي كنيم به 

قوانيني كه برعهده اشخ��اص حقوقي گذاشته 
شده است. تا پي��ش از تصويب قان��ون مجازات 
اسالمي فعلي در سال 1392 در قوانين مختلف، 
موضوعي به ن��ام مسئوليت كيف��ري اشخاص 

حقوقي وجود نداشت. 
فقط در قوانين پراكن��ده از جمله قانون تجارت 
و قانون جرائم رايانه اي درب��اره انحالل شخص 
حقوقي با حكم دادگاه، مواردي اشاره شده بود، 
اما با تصوي��ب قانون مج��ازات اسالمي مصوب 
سال 1392 اين موضوع به صراحت مورد اشاره 

قانونگذار قرار گرفت. 
   مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي

برابر قوانين كش��ور ما شخص حقوق��ي مقابل 
شخص حقيقي ق��رار دارد و به ط��ور معمول به 
مجموع��ه اي از اف��راد در كنار هم ي��ا يك نهاد، 
موسسه، شركت يا سازمان گفته مي شود. البته 
نحوه تشكيل آن توسط قانون پيش بيني  و براي 
آن حقوق، تكاليف و مسئوليت هاي قانوني نيز در 

نظر گرفته شده است. 
بر اساس ماده 1۴3 قانون مج��ازات اسالمي در 
مسئوليت كيف��ري اصل ب��ر مسئوليت شخص 
حقيقي است و شخص حقوقي در صورتي داراي 
مسئولي��ت كيفري اس��ت كه نماين��ده قانوني 
شخص حقوقي ب��ه نام يا در راست��اي منافع آن 
مرتكب جرمي شود. مسئوليت كيفري اشخاص 
حقوقي مانع مسئوليت اشخاص حقيقي مرتكب 

جرم نيست. 
   طفره رفتن غيرمجاز

به عبارت ديگر با توجه ب��ه اين ماده، كساني كه 
مسئوليت اداره شخص حقوقي را بر عهده دارند 

يا كساني كه به هر عنواني خود را منتسب به يك 
شخصيت حقوقي معرفي مي كنند، در صورتي كه 
در راستاي اين سمت يا در راستاي منافع شخص 
حقوقي مرتكب جرمي شوند، شخص نمي تواند 
به بهانه انجام جرم به نف��ع شركت از مسئوليت 
آن طفره برود و شخص حقيقي مرتكب جرم در 
كنار شخص حقوقي هر دو بايد پاسخگوي رفتار 

مجرمانه باشند. 
   عمده مقررات در ماده 143

در همين زمينه دكتر مرتضي ناجي، حقوقدان 
معتقد است: »در حقيقت عمده مقررات مربوط 
به مجازات اشخاص حقوقي در ماده 1۴3 قانون 
مجازات اسالمي آمده و قانونگذار در اين ماده به 
اين موضوع تأكيد كرده ك��ه اصل بر مسئوليت 
كيفري شخ��ص حقيق��ي اس��ت. در حقيقت، 
قانونگذار شخص حقوق��ي را در صورتي مسئول 
مي داند كه ب��ه نام يا در راست��اي منافع شخص 

حقيقي مرتكب جرمي شود.«
وي همچنين عنوان ك��رد: »مسئوليت كيفري 
شخ��ص حقوق��ي، جايگزين شخ��ص حقيقي 
نمي ش��ود و قانونگ��ذار ب��ه ص��ورت مضاعف، 
مسئوليت كيفري شخ��ص حقيقي و حقوقي را 

در كنار يكديگر آورده است.« 
   پاي رسانه ها هم به ميان آمده

اين حقوقدان همچنين با اشاره به ماده 2۰ قانون 
مجازات اسالمي گفت: »در اين ماده آمده است 
درصورتي كه شخص حقوقي بر اساس ماده 1۴3 
اين قانون مسئول شناخته شود، با توجه به شدت 
جرم ارتكابي و نتايج زيانبار آن به مجازات هايي 
محكوم مي شود، اين امر مانع از مجازات شخص 

حقيقي نيست.«
وي اي��ن مجازات ها را شام��ل» انحالل شخص 
حقوقي، مصادره كل ام��وال، ممنوعيت از يك 
يا چند فعاليت شغلي ي��ا اجتماعي به طور دائم 
يا حداكثر ب��راي مدت پنج س��ال، ممنوعيت از 
دعوت عمومي براي افزايش سرمايه به طور دائم يا 
حداكثر براي مدت پنج سال، ممنوعيت از صدور 
برخي اسناد تجاري حداكثر براي مدت پنج سال، 
جزاي نقدي و انتشار حكم محكوميت به وسيله 

رسانه ها دانست.«
   تفاوت دولتي و غيردولتي

ناج��ي در ادامه بيان ك��رد: »در تبصره ماده 2۰ 
قانون مجازات اسالمي ني��ز آمده است مجازات 
موضوع اين م��اده، در مورد اشخ��اص حقوقي 
دولتي ي��ا عموم��ي غيردولتي در م��واردي كه 
اعمال حاكميت مي كنن��د، اعمال نمي شود. در 
حقيقت، تنها اشخاص حقوق��ي موضوع حقوق 
خصوصي قابل تعقيب و مجازات بوده و شركت ها 
و مؤسسات دولتي، عمومي و عمومي غيردولتي 
كه به اعمال حاكميتي مي پردازند، قابل مجازات 

نيستند.«
   جرايم نقدي مضاعف

وي با اشاره به ماده 2۰ قانون مجازات اسالمي معتقد 
است»انحالل شخص حقوقي كه در اين ماده مورد 
اشاره قانونگذار قرار گرفته است، در صورتي محقق 
مي شود كه شخص حقوقي، به منظور ارتكاب جرم 
ايجاد شده يا بعد از ايجاد، منحرف شده و منحصراً 

در خدمت جرم شناخته شود.«
 به گفت��ه اي��ن حقوق��دان، محكوميت شخص 
حقوقي به جزاي نقدي ني��ز متفاوت از اشخاص 
حقيقي بوده و »مطابق با ماده 21 قانون جديد، 
ميزان جزاي نقدي قابل اعمال بر اشخاص حقوقي 
حداقل دو برابر و حداكثر چهار برابر مبلغي است 
كه در قانون براي ارتك��اب همان جرم به وسيله 

اشخاص حقيقي تعيين مي شود.«
   فقط مجازات هاي تعزيري

به طور كلي مجازات هايي كه براي شخص حقيقي 
در نظر گرفته مي شود را نمي توان در مورد شخص 
حقوقي اجرا كرد. شخص حقيقي را مي توان به 
حبس و در موارد اشد مج��ازات به مجازات هاي 

ديگري مانند اعدام محكوم كرد. 
 اين موضوع در حال��ي است كه نمي توان چنين 
مجازات هايي را در مورد اشخاص حقوقي اعمال 
كرد. بنابراين بين مج��ازات اشخاص حقيقي و 

حقوقي تفاوت هاي جدي وجود دارد. 
از س��وي ديگر ح��دود، ديات و قص��اص هم در 
خصوص اشخ��اص حقوقي قاب��ل تصور نيست. 
اين مجازات ها مربوط به اشخاص است و هركس 
مرتكب آن شود بايد پاسخگوي رفتار خود باشد 
و به صرف وقوع ج��رم مستوجب حد، قصاص يا 
ديه از سوي يكي از مسئوالن شركت، نمي توان 
شركت را به واسطه آن جرم مجازات كرد، اما در 
مجازات هاي تعزيري وضعيت متفاوت است  و به  
همين دليل مي توان اشخاص حقوقي را فقط به 

مجازات هاي تعزيري محكوم كرد. 

واگذاري هاي پرحاشيه ساحلي
دادس�تان عمومي و انقالب قشم در راس�تاي احقاق حقوق عامه و 
جلوگيري از تضييع احتمالي و بررسي همه قرارداد هاي واگذاري اراضي 
ساحلي قشم چه از سوي سازمان منطقه آزاد قشم يا ساير سازمان هاي 
دولتي دادستاني به عنوان مدعي العموم به موضوع ورود كرده است. 
اراضي ساحلي چه در شمال و چه در جنوب كشور هميشه مورد تعرض 

برخي  افراد و نهاد ها قرار گرفته اند. 
   شهروندان گزارش دهند

 در تازه ترين م��ورد دادستان قشم با تأكيد بر اينك��ه ضابطان مكلف به 
جلوگيري از تصرفات غيرقانوني اراضي ساحلي هستند، گفت: »درصورت 

مشاهده هرگونه تخلف فوراً مراتب را به دادستاني گزارش نمايند.« 
دادستان قشم در ادامه از شهرون��دان خواست تخلفات احتمالي در اين 

خصوص را به اطالع دادستان برسانند. 
صفايي خاطرنشان كرد: »در صورتي كه در واگذاري اين اراضي، حقوق 
عامه ناديده گرفته شده باشد يا تخلفي مشاه��ده شود براي ابطال اين 

قرارداد اقدام خواهيم كرد.« 
   ماجراي اراضی ساحلی ورزشكاران

در دولت دهم هم مدت��ي هديه 21 هكتاري اراض��ي ساحلي به يكي از 
ورزشكاران از سوي احمدي نژاد شايع شده بود. 

همان زمان حجت االسالم اسداهلل جعف��ري دادستان عمومي و انقالب 
وقت استان مازندران خبر »هديه 21 هكتاري اراضي ساحلي به يكي از 

ورزشكاران« از سوي رئيس جمهور سابق را تكذيب كرد. 
   تكذيب شايعه ها

اسداهلل جعفري با ارسال تكذيبيه اي عنوان كرد: »در پي انتشار خبري از 
قول دادستان عمومي و انقالب مركز استان مازندران در برخي  جرايد و 
فضاي مجازي مبني بر »هديه 21 هكتاري اراضي ساحلي رئيس جمهور 
وقت به يكي از ورزشكاران« و انتساب آن به رئيس جمهور سابق ضمن 
تكذيب آن گزارش جلسه مربوطه و سخنان دادستان مركز استان اعالم 
و الزم است كه وفق مقررات جرايد و مسئوالن سايت ها در فضاي مجازي 

نسبت به اصالح آن اقدام كنند.« 
   شيالت مقصر است

دادستان عمومي و انقالب وقت مازندران به عن��وان دبير شوراي حفظ 
حقوق بيت المال استان در خص��وص نحوه واگ��ذاري اراضي ساحلي، 
موضوع را ارزيابي و برابر گزارشات و مستندات به بخشي از واگذاري هاي 
خارج از ضابط��ه و غيرقانوني و ب��دون نظارت اشاره ك��رده و گفته بود: 
»در بخش هاي مختلف اشكاالت متع��دد و قانوني در اجراي طرح هاي 
اقتصادي، گردشگ��ري و تفريحي، سالم سازي دري��ا و شيالت به چشم 
مي خورد. موضوع واگذاري يك قطعه زمين ساحل��ي از اراضي خالصه 
توسط امور اراضي مازندران تقريبي 2۰ هكتار بر اساس تصرف اداره كل 
شيالت استان مازندران و در راست��اي آيين نامه مستندسازي و تعيين 
بهره بردار اموال غيرمنقول و اجراي بخشنامه به شماره 2۴۷9. ۵ بوده و 

شيالت مقصر است.«
   ورود سازمان بازرسي به ماجرا

با توجه به اينكه اراضي مزبور بر اس��اس مزايده از سوي شركت شيالت 
ايران ب��ه موجب مصوب��ه هيئت مدي��ره شي��الت و صورتجلسه مورخ 
كميسيون معامالت به دو نفر از ورزشكاران واگ��ذار شده بود، سازمان 
بازرسي كل كش��ور اين واگ��ذاري را برخالف مق��ررات تشخيص داده 
و اعاده آن به امور اراض��ي مازندران را خواستار شده ب��ود كه درنهايت 
مراتب از سوي مراجع ذيصالح نظارتي دستگاه قضايي پيگيري و اعالم 

نتيجه شد. 
صرف نظر از اينكه موضوع اراضي فوق الذكر به دفعات نيز از سوي اهالي 
منطقه م��ورد شكايت واق��ع در دستگاه قضايي استان م��ورد بررسي و 

رسيدگي قرار گرفته بود. 
   باز هم قشم

جالب اينك��ه تيرماه امسال هم مش��اور امنيتي و انتظام��ي مديرعامل 
سازمان منطقه آزاد قشم از رفع تصرف اراض��ي ملي در ساحل شمالي 

جزيره قشم به ارزش 3۰ ميليارد و 612 ميليون ريال خبر داد. 
حسين رفيعي با اعالم اين خبر بيان داشت: »اين زمين به متراژ 3۰ هزار 
و 612 مترمربع واقع در ساحل شمالي جزيره صبح روز چهارشنبه 26 

تير ماه آزادسازي شد.« 
   مبارزه با زمين خواري جدي است

رفيعي با تأكيد بر تالش ه��اي اين مجموعه در راست��اي احقاق حقوق 
ملي افزود: »بررسي تخلفات ساختماني، جلوگيري از ساخت و سازهاي 
غيرمجاز و رفع تصرف اراضي ملي از عمده ترين وظايف اين مجموعه در 

سازمان منطقه آزاد قشم است.« 
وي با تأكيد بر حضور مستم��ر نيروهاي واحد حفاظ��ت از اراضي ملي 
سازمان منطقه آزاد قش��م در سطح جزيره عنوان ك��رد: »روند مبارزه 
با پديده زمين خواري و پيشگيري از تصرف��ات اراضي ملي و دولتي در 
قشم پس از سكانداري حميدرضا مؤمني در اسفند ماه 139۴ به عنوان 
مديرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، با جديت در حال پيگيري است.« 

   ما همه با هم هستيم
مشاور امنيت��ي و انتظامي مديرعامل سازمان منطق��ه آزاد قشم ضمن 
تقدير از همكاري مجموعه هاي ذيربط بيان داشت: »مجموعه دادسرا، 
نيروهاي انتظامي، بخشداران، دهي��اران و اهالي جزيره قشم همچنين 
حوزه هاي معاونت فني و زيربنايي واحد ژئوماتيك، حراست، حقوقي و 
امالك و مستغالت سازمان منطقه آزاد قشم تاكنون در دستيابي به اين 
هدف، بهترين همراه واحد حفاظ��ت از اراضي ملي سازمان منطقه آزاد 
قشم بوده اند.«  جزيره قشم با ه��زار و ۵۰۰ كيلومتر مربع وسعت و 6۷ 

روستا بزرگ ترين جزيره خليج فارس در جنوب ايران است. 

آي��ت اهلل رئيسي رئيس قوه قضائي��ه2۰ شهريور به ص��ورت سرزده از 
مجتمع قضايي شهيد مطهري بازديد كرد. 

........................................................................................................................

پنجمين جلسه دادگاه رسيدگي به اتهامات تعدادي از اخاللگران عمده 
در نظام توليدي كشور از طري��ق خريد و فروش مواد اوليه پتروشيمي 
در بازار آزاد 23 شهريور به رياست قاضي مسعودي مقام در شعبه سوم 
دادگاه ويژه رسيدگي به جرائم اخاللگران و مفسدان اقتصادي به صورت 

علني برگزار شد. 
........................................................................................................................

انبار محموله بزرگ كاالي قاچاق لوازم خانگي صبح روز شنبه )23 شهريور( 
در پاركينگ مركز تجاري خليج فارس واق��ع در سه راه امين حضور توسط 

معاونت امنيت اقتصادي نيروي انتظامي تهران كشف و ضبط شد. 
........................................................................................................................

سي ويكمين جلسه رسيدگي به اتهامات متهمان پرونده بانك سرمايه 
روز يك شنبه )1۷ شهريور( به رياست قاضي مسعودي مقام به صورت 

علني برگزار شد. 
........................................................................................................................

 

آيت اهلل رئيس��ي در سفر به استان زنج��ان با تع��دادي از مراجعان به 
دادگستري كل زنجان ديدار و پس از گفت وگو با آنان دستورات الزم 

براي بررسي مشكالت قضايي اين افراد را صادر كرد. 

9
نحوه احضار اشخاص حقوقي در راستاي حمايت از رونق توليد تغيير كرد

تغيير احضار به احترام توليد

عليرضا سزاوار
  گزارش  یک

وقتيرسانهملكهحقوقدانميشود!
رسانه هاي معاند نظام بدون اطالع از مراتب قضايي كشور حكم صادر مي كنند

رس�انه هاي ضد نظام همچنان ب�ا آب و تاب 
فراوان از احكام س�نگين دادگاه هاي انقالب 
و احضار ب�ه زندان س�حر خداياري س�خن 
مي گويند. حال آنكه هي�چ محكوميتي براي 
نامبرده صادر نش�ده بود و صرفًا براي وي به 
دليل درگيري با مأموران تشكيل پرونده شد 
و هرگز مراحل رسيدگي به اين پرونده تكميل 
نش�د و طبيعتًا حكم�ي نيز ص�ادر نگرديد. 
در واقع براي متهم با عن��وان جريحه دار كردن 
عفت عموم��ي و توهين ب��ه مأم��وران پرونده 
قضايي تشكيل شد. البت��ه نامبرده هم از همان 
زمان تاكنون با صدور قرار تأمي��ن آزاد بود، اما 
بي بي س��ي فارسي ، رادي��و زمان��ه و راديو فردا 
كه تنه��ا هدفش��ان معرفي چه��ره اي خشن از 
 دستگاه قضاست، آنطور كه خواستند برداشت 

حقوقي كردند. 
   بي اطالع از سلسله مراتب قضايي

ق��وه  قضائي��ه ب��ه صراحت اع��الم ك��رد براي 
ف��رد م��ورد اش��اره اص��اًل دادگاه��ي برگ��زار 
 نش��ده است ك��ه بخواه��د حك��م محكوميت 

صادر شود. 
ب��ا وج��ود توضي��ح شف��اف دستگ��اه قضايي، 
رسانه هاي ضدانقالب با همراهي پادوهاي خود 
در داخل، علت خودسوزي سحر خداياري را به 
ماجراي ممنوعيت ورود بانوان به استاديوم ربط 
دادند و تالش كردند ابعاد واقعي و حقيقت اين 
ماجرا را پنه��ان كنند و افك��ار عمومي را فريب 

دهند. 
پس از انتش��ار خبر ف��وت سحر خداي��اري در 
بيمارستان، پ��روژه جديد رسانه اي دشمن آغاز 
و بالفاصل��ه اين روي��داد به خط خب��ري اصلي 
رسانه هاي ضد انقالب تبديل شد و بدون اطالع 
از سلسله مراتب رسيدگي ب��ه پرونده ها تالش 
كردند با فضا سازي علي��ه جمهوري اسالمي بر 

اين موج سوار شوند و به نام دفاع از حقوق زنان از 
آن بهره برداري سياسي كنند. 

   عدم تأمين وثيقه تا آزادي
يك��ي از رسانه هايي كه با تمام ق��وا وارد ميدان 
شد، بي بي سي فارسي بود ك��ه بدون آشنايي با 
سيست��م قضايي به صورت پرحج��م سعي كرد 
علت خودكشي اين دخت��ر را ممانعت از حضور 
او در استادي��وم القا  و از اين جري��ان عليه نظام 

سوءاستفاده كند. 
رسانه سلطنتي ملكه انگليس فرصت را غنيمت 
شمرد و تالش كرد با دروغ پردازي به زعم خود 
غائله جدي��دي را آغاز كند. البت��ه در داخل نيز 
عده اي ك��ه در بين آنه��ا برخ��ي سلبريتي ها و 
مسئوالن كج فه��م هم حض��ور داشتند، نقش 
مكمل BBC را بازي كردن��د و مطابق معمول 
توئيت زدند و در حمايت از حقوق زنان وامصيبتا 

سر دادند. 

ماجراي حقوقي خداي��اري به اين شكل بود كه 
پس از بازداشت، خانواده اش به  دادسراي ارشاد 
مراجعه مي كنند. ب��ه گفته خواهرش »بازپرس 
وثيق��ه ۵۰ ميليون توماني تعيين ك��رد، اما اين 
پول نقد را همراه  نداشتيم و فرداي آن روز يعني 
پنج شنبه پول را به حساب واريز كرديم، اما كار 
از كار گذشته بود و  خواهرم تا روز شنبه در زندان 
بود. روز شنبه او را ب��ا وثيقه آزاد كرديم تا اينكه 
چند هفت��ه بعد براي گرفت��ن گوشي موبايلش 
ب��ه دادسراي ارش��اد مراجعه ك��رد. مثل  اينكه 
آنجا از كس��ي شنيده بود كه باي��د شش ماهي 

زنداني شود.«
   عواقب قانوني توهين 

پدر سحر خداي��اري در پاسخ به فضاسازي هاي 
دروغين ع��ده اي خودفروخته درب��اره ممانعت 
از تحويل پيك��ر دخترش گف��ت: »پيكر دختر 
من را بعد از فوت تحوي��ل دادند و مشكلي براي 

دريافت پيك��رش نداشتيم و گفتن��د هرجايي 
دلتان مي خواهد سحر را دفن كنيد و اصاًل براي 
خاكسپ��اري و مراسم هم مشكل��ي نداشتيم.« 
حال آنكه رسانه هاي معاند همواره عالقه عجيبي 
دارند كه تأكيد كنند دستگاه قضايي ايران پيكر 

فرد مورد نظر را گروگان مي گيرد. 
پرونده قضايي خداي��اري از توهين به مأموران 
شروع شد. مردم ب��ه طور كل��ي از اين موضوع 
غافلند كه مأم��ور دولت به اختيار خ��ود آنها را 
اعمال قانون نمي كند و مأمور در اجراي وظيفه 
مع��ذور است،اما با وج��ود اين در براب��ر مأمور 

مقاومت  يا به شخصيت وي توهين مي كنند. 
   مجازات درگيري با مأموران

 بنابراين مي ت��وان گفت يك��ي از جرائم شايع 
در برابر مأم��وران حين انج��ام وظيفه، توهين 
از سوي اف��راد به آنهاس��ت. م��اده 6۰9 قانون 
مجازات اسالمي )بخش تعزيزات( اين موضوع 
را ج��رم دانست��ه و آورده است: »ه��ر كس به 
مأموران ناجا، كاركنان وزارتخانه ها و مؤسسات 
و شركت هاي دولت��ي و شهرداري ه��ا در حال 
انجام وظيفه يا ب��ه سبب آن توهي��ن نمايد به 
سه تا ش��ش ماه حب��س يا ت��ا ۷۴ ضربه شالق 
 يا ۵۰ هزار تا ي��ك ميليون ريال ج��زاي نقدي 

محكوم مي شود.«
بعضي مواق��ع درگيري ها منجر ب��ه توهين نيز 
مي شود. معموالً ابتداي هر درگيري لفظي هم 
جرم توهين واقع مي شود. توهين به افراد عادي 
نيز عواق��ب حقوقي دارد و توهي��ن به مأموران 
دولت به طريق اولي قابل پيگيري است و توهين 
به مأموران حين انج��ام وظيفه توهين مضاعف 

است. 
طبق قان��ون هرگونه حمله ي��ا مقاومتي هنگام 
انج��ام  وظيفه مأم��ور پليس، تم��رد محسوب 

مي شود. 

دالرام عبدزاده
  گزارش  2

 تحسين چپ و راست 
از تغيير احضار اشخاص حقوقی

معاون حقوقي دولت يازدهم با اشاره به بخشنامه اخير رئيس قوه قضائيه در 
خصوص »نحوه احضار اشخاص حقوقي« گفت:»اين بخشنامه در شرايط 
فعلي كه كشور نيازمند كار و تالش بيشتر در حوزه اقتصادي است، بسيار 
مورد نياز بود و واقعاً جاي تقدير از رئيس محترم قوه قضائيه در اين موضوع 

وجود دارد.«   
وي با بيان اينكه نحوه احضار اشخاص حقوقي به مراكز قضايي در گذشته 
به شدت براي شركت ها و مراكز توليدي و صنعتي مشكل ايجاد كرده بود، 
افزود: »بار ها شاهد بوديم افرادي كه مسئوليت مديريت شركتي را داشتند 
گا هي بدون اينكه تقصيري هم متوجه آنها باشد، صرفاً به دليل اينكه مدير 
آن مجموعه بودند، متحمل حبس مي شدند كه اين موضوع در فرآيند توليد 
و فعاليت اقتصادي آنها مشكالتي را ايجاد مي كرد و بسياري از انگيزه ها را در 

اين مسير از بين مي برد. 
با دستور اخير رئيس محترم قوه قضائيه نماينده يا وكيل قانوني شركت يا 
بنگاه اقتصادي بايد پاسخگوي مراجع قضايي باشد و در اين شرايط، مدير آن 
مجموعه دغدغه اي جز دغدغه هاي توليد و نيرو هاي زيرمجموعه خود ندارد.«  
معاون حقوقي دولت يازدهم با بيان اينكه نحوه احضار اشخاص حقوقي به 
مراكز قضايي در گذشته آثار سوئي را بر فرآيند تصميم گيري مديران بنگاه ها 

و شركت هاي اقتصادي داشت.
امين زاده در پايان گف��ت: »در گذشته مي ديديم كه بسي��اري از مديران 
شركت ها نسبت به نحوه احضار خود به مراك��ز قضايي گله مند بودند و در 
همين زمينه به شخصه شاهد استعفاي بسياري از مديراني بودم كه احضار 

آنها به مراكز قضايي برايشان نامطلوب بود.« 

در اين ستون گزارش های تصويری مربوط به رخدادهای قضايی 
هفته ای كه گذش�ت را منتش�ر خواهيم كرد؛ بدون هيچ گونه 
توضيح و تفس�ير. بازنش�ر اين موارد هم به منزله تأييد يا رد 

محتواي هيچ كدام از آنها نيست. 
---------------------------------------


