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گردد. موضوع  بدهد و حقوق سرمایه گذار تضییع 
ایــن  ازجــمــلــه  تــومــانــی   4۲00 دالر  اعـــام  و  تعیین 
موارد است. یا در بسیاری از موارد دیگر مسئولین 
وعده ها و بعضًا تصمیماتی غیرمنطقی را در رابطه 
که  مدتی  از  بعد  و  می گیرند  استان ها  از  برخی  با 
اقــدام  مسئولین  تصمیم  اســـاس  بــر  ســرمــایــه گــذار 
ــده عمل  ــرده اســت بــه آن وع ک بــه ســرمــایــه گــذاری 
سرمایه گذار  سرمایه  تنها  این  بین  در  و  نمی شود 
متعددی  مـــوارد  در  ــت.  اس رفته  بین  از  کــه  اســت 
توسعه  صنعتی،  منطقه  ایجاد  وعده  با  مسئولین 
تشویق  را  سرمایه گذار  مختلف  صنایع  یا  معادن 
مدتی  از  بــعــد  و  کـــرده انـــد  منطقه  در  حــضــور  ــه  ب
این  بین  در  و  نشده  محقق  تصمیمات  و  وعده ها 
در  زیرساخت  ایجاد  به  اقــدام  که  سرمایه گذاری 
کان  گاه  کرده، متحمل خسارت های  آن مناطق 
شده است. هرچند مدعی العموم در برخی از موارد 
و  کــرده  ورود  مسئولین  اظهارنظرهای  به  خــاص 
در  بیشتر  مــوارد  این  اما  خواسته؛  توضیح  آنــان  از 
رابطه  در  بوده است.  کشور  کان  با مسائل  رابطه 
سرمایه گذاران  و  مردم  عامه  حقوق  که  مــواردی  با 
تضییع  غیرواقعی  و  کــذب  اظهارنظرهای  ایــن  از 

گشته، ورود نکرده است.
که در نظام  در حال حاضر مهم ترین موضوع 
کشور هنوز توافق جامعی در رابطه با  حقوق اداری 
موضوع  حیطه  و  مفهوم  است،  نگرفته  صورت  آن 
گر حداقلی ترین تعریف از  »انتظار مشروع« است. ا
را هم بپذیریم وعده های رسمی  »انتظار مشروع« 
از  را می توان مصداقی  مسئولین به سرمایه گذاران 
انتظار مشروع دانست و نیاز است، عاوه بر اینکه 
در قوانین کشور به این موضوع توجه بیشتری شود 
کردن مسئولین  به سمت مکلف  نیز  رویه قضایی 
خسارت های  جبران  به  ذی ربــط  دستگاه های  و 

وارده و حمایت از سرمایه گذار متمایل شود.

ــود ســـازوکـــار قــضــایــی مــنــســجــم در حــمــایــت از  ــب ن  
سرمایه گذاری داخلی

ــار  کــشــور هــیــچ گــونــه ســازوک در نــظــام قــضــایــی 
ــدف حــمــایــت از ســرمــایــه گــذار  ــ ــا ه بـ مــنــســجــمــی 
وجـــود نــــدارد؛ امـــا در ســال هــای اخــیــر اقــدامــات 
تا  توانسته  که  شــده  انجام  زمینه  ایــن  در  مثبتی 
کند.  کمک  سرمایه گذار  از  حمایت  بــه  حـــدودی 
حمایت  در  مشخص  تقریبًا  ســازوکــارهــای  از  یکی 
دستورالعمل  قضایی  نظام  در  ســرمــایــه گــذاری  از 

که در سال  حمایت قضایی از سرمایه گذاری است 
و  به طورکلی  دستورالعمل  ایــن  شــد.  ابــاغ   1386
حمایت  کمیته های  تشکیل  مانند  بخش هایی 
ــه صـــورت خـــاص تا  بـ از ســـرمـــایـــه گـــذاری  قــضــایــی 
نبود.1  قضائیه  قوه  جدی  توجه  مــورد   1391 سال 
کــمــیــتــه هــای حــمــایــت قــضــایــی از ســرمــایــه گــذاری 
حمایت  برای  قابل توجهی  اختیارات  و  ظرفیت ها 
سال  چند  در  کمیته ها  این  دارنــد.  سرمایه گذار  از 
و  سرمایه گذاران  از  قابل توجهی  حمایت های  اخیر 
ضعف  دلیل  به  اما  داده انــد؛  انجام  تولیدکنندگان 
ــای تــولــیــدی و  ــده اطــاع رســانــی، بــســیــاری از واح
نمی کنند  رجــوع  کمیته ها  ایــن  به  سرمایه گذاران 
ایـــن  اســـتـــان هـــا  ــی  ــرخـ بـ در  ــــه  ک ــده  ــ شـ ــاعـــث  بـ و 
از  خاصی،  گــروه  از  حمایت  بــرای  محلی  کمیته ها 
کــه مــعــاون اول  ســرمــایــه گــذاران شــود. الزم اســت 
حمایت  دستورالعمل   6 ماده  مطابق  قضائیه  قوه 
ایـــن مــوضــوع را مــورد  قــضــایــی از ســرمــایــه گــذاری 

آسیب شناسی اساسی قرار دهد.۲
حقوق  از  حمایت  موضوع  در  که  همان گونه 
مالکیت سرمایه گذار ذکر شد، تنظیم آیین دادرسی 
جمله  از  تــجــاری  ــای  ــاه هــ ــ دادگ ایــجــاد  و  تــجــاری 
قوه  ســوی  از  کنون  تا کــه  اســت  ضـــروری  نیازهای 
است  گرفته  قرار  بی توجهی  مورد  دولت  و  قضائیه 
که می تواند به ساماندهی  و از جمله مواردی است 

1-  ماده ۲ دستورالعمل حمایت قضایی از سرمایه گذاری 
سیاست های  اعــمــال  راســتــای  در  قضائیه:  قــوه  در 
اجرای  پیگیری  مرکزی  کمیته  تدوین شده از سوی 
سیاست های اصل 44 قانون اساسی در قوه قضائیه 
در  جــهــت حــمــایــت قــضــایــی از ســرمــایــه گــذاری  در  و 
با  کمیته های حمایت قضایی استانی  استان،  هر 

ترکیب ذیل تشکیل می شود:
)رئیس  او  جانشین  یــا  اســتــان  دادگــســتــری  رئیس کل   -

کمیته(
کمیته( - دادستان عمومی و انقاب مرکز استان )دبیر 

- مدیرکل دفتر بازرسی استان
- رئیس کل دادگاه های عمومی و انقاب مرکز استان

ک استان - مدیرکل ثبت  اسناد و اما
ــد رئـــیـــس  ــ ــدی ــاحــ ــا صــ ــ بـ ــره- حـــســـب مـــــــورد و  ــصــ ــ ــب ــ ت
نیز  دیگری  اعضای  کمیته حمایت قضایی استان، 
به عنوان عضو مدعو )بدون حق رأی( جهت شرکت 

کمیته دعوت می شوند. در جلسات 
۲-  ماده 6 ـ نظارت بر ُحسن اجرای این دستورالعمل بر 
کلیه  و  ــت  ــ اس قــضــائــیــه  ــوه  ــ ق اول  ــاون  ــعـ مـ عـــهـــده 
واحدهای قضایی و سازمان های وابسته موظف اند 
ماه  را هر شش  کــاری خود  برنامه  و  گــزارش عملکرد 

یک بار به معاون اول قوه قضائیه اعام نمایند.

دعاوی اقتصادی و سازوکار قضایی مشخصی برای 
که  حمایت از سرمایه گذاران منجر شود.3 تا زمانی 
حمایت  در  قضایی  منسجم  سازوکار  قضائیه  قوه 
دادرســی  آیین  تنظیم  قالب  در  سرمایه گذاران  از 
تجاری ایجاد نکند؛ نمی توان به تحول اساسی در 

حمایت قضایی از سرمایه گذار امیدوار بود.
در  منسجمی  قضایی  ســازوکــار  نبود  موضوع 
قضایی  رویـــه  در  را  خــود  ســرمــایــه گــذار  از  حمایت 
کشور ما نیز نشان داده است. بررسی رویه قضات 
تولیدی  واحدهای  به  مربوط  که  پرونده هایی  در 
رویه  قضات  می دهد  نشان  است  سرمایه گذاران  و 
نــدارنــد  ســرمــایــه گــذاران  از  حمایت  در  منسجمی 
تولید  ضــد  کــامــًا  قــضــات  آرای  مــواقــع  ــرخــی  ب و 
ممنوع الخروجی  بــا  قــضــات  مــثــال  بــه طــور  اســـت. 
جلب  حکم  صــدور  تولیدی،  بنگاه های  صاحبان 
واحــد  بــه  ضربه  راســتــای  در   ... و  تولیدکنندگان 

کرده اند. تولیدی رأی صادره 
عدالت  دیـــوان  قضایی  مــراجــع  از  دیگر  یکی 
حمایت  در  اساسی  ظرفیت های  که  است  اداری 
از سرمایه گذار و تولیدکننده دارد؛ اما اقدام خاصی 
رویه  بررسی  با  است.  نــداده  صورت  زمینه  این  در 
دولتی  مــقــررات  ابــطــال  در  اداری  عــدالــت  ــوان  دیـ
اقــدامــی  هیچ گونه  دیـــوان  کــه  مــی شــود  مشخص 
کــه بــاعــث ضــربــه به  در راســتــای ابــطــال مــقــرراتــی 
سرمایه گذاری و تولید می شود، انجام نداده است 
این  اداری در  رویه دیــوان عدالت  که  و الزم است 

زمینه تغییرات اساسی داشته باشد.
بودن  آمــره  بخشنامه  ابــاغ  اخیر  ســال  دو  در 
خ سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی و شورای  نر
در  قضائیه  قــوه  مثبت  اقــدامــات  از  اعتبار  و  پــول 
بوده  ســرمــایــه گــذاران  و  تولیدکنندگان  از  حمایت 
است.4 بخشنامه شیوه احضار فعاالن اقتصادی و 

کسب وکار: قوه قضائیه  3-  ماده ۲9 قانون بهبود محیط 
آیین  تنظیم  بــرای  را  الزم  قانونی  اقدامات  دولــت  و 
به  تجاری  ــاه هــای  دادگ تشکیل  و  تجاری  دادرســـی 

عمل می آورند.
تسهیات  سود  خ  نر اعتبار،  و  پول  شــورای  هرساله    -4
بر اساس عقود مبادله ای و مشارکتی اعام  را  بانکی 
در  خ ها  نر ایــن  رعایت  به  را  بانک ها  کلیه  و  می کند 
بانک ها  برخی  امــا  هستند  ملزم  تسهیات  اعطای 
خ سود را دور می زنند و مازاد بر  در قالب هایی این نر
به  پرونده ها  این  که  زمانی  می دهند.  تسهیات  آن 
رویه قضایی متفاوت در  با دو  ارجاع می شد  دادگــاه 
کم قضایی روبه رو بود. برخی با استناد به ماده  محا


