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مراجع  از  اعــم  اختاف  حل  مراجع  به  رجــوع 
مکانیسمی  غیرقضایی،  یا  قضایی  شبه  قضایی، 
احیای  به  امید  می توان  آن  به  توسل  با  که  است 
یا در معرض تضییع داشت.  از دست رفته  حقوق 
مراجع  و  )دادگاه ها  قضایی،  مراجع  میان  این  در 
از  ــــت(  دول یــک  کمیت  حا تــحــت  رســیــدگــی کــنــنــده 
کارآمد بودن سیستم  جایگاه ویژه ای برخوردارند. 
سرمایه گذاران  انگیزش  در  مؤثر  عوامل  از  قضایی 
دیگر  کشور  به  خویش  سرمایه  انتقال  به  خارجی 
گر سرمایه گذار خارجی این اطمینان خاطر  است و ا
که حقوق او به نحو مؤثری مورد  را نداشته نباشد 
به  او  تمایل  و  رغبت  گرفت،  خواهد  قــرار  حمایت 

کمرنگ خواهد شد. سرمایه گذاری نیز 
دستگاه  از  که  پذیرفت  باید  را  واقعیت  ایــن 
مطلوبی  چهره  اخیر،  دهه  در  دو  در  ایران  قضایی 
در صحنه بین المللی ترسیم نشده و این دستگاه 
کارآمدی خود را به ویژه در مقوالت  نتوانسته است 
تخصصی حقوق تجارت داخلی و بین المللی و نیز 
حقوق صنعتی به اثبات برساند. درحالی که امروزه 
تجاری،  امــور  بــودن  تخصصی  و  سرعت  علت  بــه 
دستگاه های  حتی  اســتــادان،  از  بعضی  تعبیر  به 
و  مطلوب  کارایی  از  نمی توانند  نیز  سالم  غذایی 
به سوی  تجارت  و  صنعت  و  باشند  برخوردار  الزم 
نهادهای شبه قضایی و داوری هــا روی آورده انــد. 
دستگاه  عملکرد  بــه  خــارجــی  ســرمــایــه گــذار  اینکه 
علمی  صحیح  دادرســـی  یــک  ارائـــه  در  مــا  قضایی 

کــه با  ــت  و بــی طــرف خــوش بــیــن بــاشــد، امـــری اس
نظر  بــه  منطبق  و  ممکن  مــوجــود  واقــعــیــت هــای 

نمی رسد.
به  مایل  اصواًل  موارد طرف خارجی  اغلب  در 
ح دعوا در دادگاه های ایران نیست و طرف ایرانی  طر
کراهت  خارجی  دادگــاه هــای  در  دعــوا  ح  طــر از  نیز 
زیــادی  حــدود  تا  طرفین  بی میلی  ایــن  علل  دارد. 
کشورهای  معمول  قوانین  با  ناآشنایی  به  مربوط 
آن ها  جانب داری  و  دادگاه ها  کار  کندی  خارجی، 
راه  در  مــوجــود  مشکات  دعـــوا،  طرفین  از  یکی  از 
ــت. طــرف هــای خارجی  احــکــام و غیره اس اجـــرای 
که در قراردادشان با دولت ایران  قطعًا نمی پذیرند 
اصل  رعایت  »بــه شــرط  شــود:  آورده  بندی  چنین 
139 قانون اساسی جمهوری اسامی ایران هرگونه 
به داوری  قــرارداد  این  از  یا دعــاوی ناشی  اختاف 
اصل  از  که  متعددی  تفاسیر  شد«.  خواهد  ارجــاع 
آنکه  از  ارائه  شده است، بیش  قانون اساسی   139
ناشی از ابهامات قانونی باشد، ناشی از اختافات 
در بینش و نحوه تلقی از سرمایه گذاری خارجی در 

ایران است.
ــه گــذاری  ســرمــای ــد  جــدی قــانــون   19 ــاده  ــ م در 
ناشی  اخــتــافــات  ــل  بـــرای ح ــی ســه روش  ــارج خ
این  کــه  اســت  شــده  پیش بینی  ســرمــایــه گــذاری  از 
روش ها در طول هم قرار دارند: روش نخست این 
که در موافقت نامه دوجانبه سرمایه گذاری،  است 
شود  توافق  اختافات  به  رسیدگی  نحوه  مــورد  در 

در  اســـت.  داوری  هــمــان  شــیــوه،  ایــن  معمواًل  کــه 
کره اقدام به حل وفصل  روش دوم با توسل به مذا
گر  کــه ا مــوضــوع مــی شــود و روش ســوم ایــن اســت 
امکان توسل به دو روش اول مفقود یا بدون نتیجه 

کشور رجوع شود. بود به دادگاه های داخلی 

 نتیجه گیری
ــردن نــظــام  ــ ک کـــارآمـــد  ــرای  ــ بـــه نــظــر مـــی آیـــد ب
ــوافــق  ت ــا  بـ ــت  ــ اس ــارجـــی الزم  ــذاری خـ ــه گـ ــایـ ــرمـ سـ
کمتر  یا  درحال توسعه  و  توسعه یافته  کشورهای 
گرفتن ماحظات سیاسی  توسعه یافته و با در نظر 
و حقوقی و توأم با تأمین فضائی مطمئن و باثبات 
بــا ســرمــایــه گــذاری  رابــطــه  در  راهــکــار جهانی  یــک 

خارجی اتخاذ شود.
ــژه قــانــون تــجــارت و  ــه وی قــوانــیــن مــوجــود و ب
معنوی  مالکیت  حقوق  حــوزه  به  مربوط  قوانین 
و تکمیل  اصــــاح  مــســتــلــزم  و  فـــرســـوده  ــا  ی نــاقــص 
گرچه قانون جدید حمایت  است. از زاویه حقوقی 
از  بعد   1381 ــال  س در  خــارجــی  ســرمــایــه گــذاری  از 
ــا آنــچــه بــرای  ــال اصــــاح و تــصــویــب شــد امـ 41 سـ
است  ایــن  دارد  اهمیت  خــارجــی  ســرمــایــه گــذاری 
جنبه های  از  حالتی  هر  در  سرمایه اش  امنیت  که 
فعلی  قــوانــیــن  در  بــاشــد.  شــده  تضمین  مختلف 
و  موانع  با  خارجی  سرمایه گذاری  حــوزه  در  کشور 
الزم  کــه  هستیم  مــواجــه  مختلفی  نــارســایــی هــای 

است اصاح شوند.


