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»بند د« ماده 113 برنامه ششم توسعه قوه قضائیه 
مکلف است نسبت به ارتقای شاخص های توسعه 
برنامه  قــانــون  اجـــرای  طــول  در  قضایی  و  حقوقی 
به  مکلف  نیز  دولـــت  و  کند  ــدام  اقـ توسعه  ششم 

تأمین اعتبارات این موضوع است.
با  رابطه  در  که  اساسی  موضوعات  جمله  از 
مانده،  مغفول  همچنان  مالکیت  حقوق  تضمین 
قانون آیین دادرسی تجاری است. به موجب ماده 
قضائیه  قــوه  کسب وکار،  فضای  بهبود  قانون   ۲9
الزم  قانونی  اقــدامــات  گردیده اند  مکلف  دولــت  و 
تشکیل  و  تــجــاری  ــی  دادرسـ آیین  تنظیم  ــرای  ب را 
آیین  ــد. الیحه  آورنـ بــه عمل   تــجــاری  ــای  ــاه ه دادگ
در  قضائیه  قــوه  پیشنهاد  به  تجاری بنا  دادرســـی 
رسید  هیئت وزیران  تصویب  به   1390 آبان  جلسه 
شــورای  مجلس  در   1390 ســال  ــر  اواخ جلسه  در  و 
اســـامـــی اعــــام وصــــول شـــد، ولـــی هــمــچــنــان در 

کمیسیون های مرتبط تحت بررسی است!1
بررسی اختصاصی موضوع دادرسی تجاری در 
این مقال نمی گنجد اما به طورکلی دادرسی تجاری 

مجلس  دهــم  دوره  به  مربوط  که  ــدام  اق آخرین  در    -1
حقوقی  و  قضایی  کمیسیون  است  اسامی  شــورای 
که در صورت  کرد و مقرر شد  مجلس با دولت مکاتبه 
تا  گرفته  صورت  قضائیه  قوه  در  الزم  اصاحات  نیاز 

گیرد. پس  از آن در مجلس مورد بررسی قرار 

کــه بــا دادرســـی  بــه دلــیــل تــفــاوت هــای مــتــعــددی 
مدنی دارد می تواند به موضوع رشد سرمایه گذاری 
ــری از  ــوب ت ــل ــط ــحــو م کــمــک کــنــنــده بـــاشـــد و بـــه ن
فعلی  الیحه  مطالعه  با  کند.  حمایت  سرمایه گذار 
که  ــی تـــجـــاری مــشــخــص مـــی شـــود  ــ ــ آیــیــن دادرس
ــفــاوت هــای اســاســی آیــیــن دادرســــی تــجــاری در  ت
مواردی مانند تشکیات دادگاه تجاری، صاحیت 
و  دالیل  به  رسیدگی  و  دعوا  اقامه  تجاری،  دادگــاه 
اجرای  توقف،  دعــوای  آرا،  از  شکایت  رأی،  صــدور 
موقت احکام دادگاه تجاری، مرور زمان و... است. 
تاش هایی  اخیر  سال های  در  هرچند  مجموع  در 
سرمایه گذاران  مالکیت  حقوق  تضمین  جهت  در 
و تولیدکنندگان انجام شده و برخی اصاحات نیز 
اما این  کشور شکل  گرفته است،  در نظام حقوقی 
اساسی  فاصله  مطلوب  وضعیت  تا  هنوز  موضوع 

دارد.

 اعمال و تصمیمات مضر به سرمایه گذاری
که  امنیت سرمایه گذاری  پایش  آخرین  به  بنا 
منتشر  اسامی  شورای  مجلس  پژوهش های  مرکز 
کرده و امنیت سرمایه گذاری را مورد بررسی قرار داده 
وعده های  به  ملی  مسئولین  نکردن  عمل  اســت، 
خود از نظر فعالین اقتصادی نامناسب ترین حالت 
وقتی  موضوع  دارد.  سرمایه گذاری  امنیت  برای  را 

طرف  از  که  پایش هایی  سایر  در  که  می شود  مهم 
منتشر   98 سال  فصل های  در  پژوهشی  نهاد  این 
وضعیت  مسئولین  وعــده هــای  تحقق  نیز  شــده 

مناسبی ندارد.۲
در واقع وعده های مسئولین و اظهارنظرهای 
تبلیغاتی  اهــداف  با  مسئولین  سیاسی کارانه  گــاه 
بــازار  در  چه  سرمایه گذار  که  می شود  باعث   ... و 
که  بورس و اوراق بهادار و چه در سایر حوزه هایی 
سرمایه گذاری می کند به آن توجه کرده و محاسبات 
کند؛ اما بعد از مدتی آن  خود را بر آن اساس تنظیم 
وعده تحقق پیدا نمی کند و باعث بی اعتمادی و در 

برخی موارد، ضرردهی سرمایه گذار می شود.
و  سیاسی  گاه  اظهارنظرهای  با  مثال  به طور 
 FATF ،کذب مسئولین در رابطه با تحریم، برجام
خ رشد ارز در برخی موارد بوده ایم و  و ... شاهد نر
و سرمایه گذار  عامه مردم  که حقوق  طبیعی است 
اقتصادی  امنیت  و  می گردد  تضییع  مــوارد  این  در 
کشور سلب می کند. یا به طور  و سرمایه گذاری را از 
باعث  نسنجیده  تصمیمات  موارد  برخی  در  مثال 
عکس  نتیجه  وعده ها  و  اظهارنظرها  که  می شود 

امنیت  ــش  ــای پ هـــمـــکـــاران،  و  ــر  ــی ام ســیــد  ســـیـــاح،    -۲
کاری  سرمایه گذاری به تفکیک استان ها و حوزه های 

زمستان 1398، شماره مسلسل 17131


