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کیفری  که در واقع تعیین سیاست  حمایت از تولید 
مرتبط  پرونده های  به  رسیدگی  بــرای  دادرســی  و 
جمله  از  مــی شــد؛  محسوب  اشــتــغــال  و  تولید  ــا  ب
این  است.  قضایی  دستگاه  مثبت  اقدامات  دیگر 
بخشنامه تاشی بود در جهت اجرای مواد 688 و 
گذشته اهتمام  که در  کیفری  آیین دادرسی   689
جدی به آن وجود نداشت و مسئولین واحدهای 
احضار  وکــیــل،  معرفی  و  اخــطــار  جــای  بــه   تولیدی 
عدم  دلیل  به  می شد  باعث  اقدام  این  می شدند. 
کارخانه ها  مدیریت  تولیدی  واحــد  مدیر  حضور 
بخشنامه   شــــود.1  مــواجــه  اســاســی  مــعــضــات  بــا 
دادگستری استان تهران با هدف حمایت قضایی 
وحدت  ایجاد  و  مجازی  فضای  کسب وکارهای  از 
کسب وکارهای مجازی، بخشنامه  رویه در موضوع 
ممنوعیت توقیف و فروش ماشین آالت واحدهای 
تولیدی با هدف جلوگیری از تعطیلی این واحدها 
مثبت  اقدامات  جمله  از  مشابه  بخشنامه های  و 
است؛  بــوده  گذشته  سال  دو  در  قضایی  دستگاه 
که قوه قضائیه راهبرد دقیق و وظایف  اما تا زمانی 
نکند  مشخص  خـــاص  بــه صــورت  را  دســتــگــاه  هــر 
سامان  را  اقتصادی  دعــاوی  حل  ســازوکــارهــای  و 
خ  ر مطلوب  حد  در  سرمایه گذار  از  حمایت  ندهد، 

نخواهد داد.

از  طرفین،  اراده هــای  آزادی  اصل  و  مدنی  قانون   10
برخی  می کردند.  حمایت  قراردادها  این گونه  اعتبار 
شــورای  مصوبه  خ  نــر بــودنــد  معتقد  قضات  از  دیگر 
پــول و اعتبار قــانــون آمــره اســت و شــرط خــاف آن 
نمی تواند  بانکی  هیچ  بنابراین،  نیست؛  امکان پذیر 
خ مازاد بر مصوبه داشته باشد. در بسیاری از موارد  نر
که دادگاه ها دیدگاه اول را می پذیرفتند  شاهد بودیم 
و باعث وارد شدن ضربات اساسی به سرمایه گذاران 

می شدند.
کافی  کیفری: هرگاه دلیل  1-  ماده 688 آیین دادرسی 
داشته  وجود  حقوقی  اشخاص  به  اتهام  توجه  برای 
اتهام  کــه  حقیقی  شخص  احــضــار  بــر  عـــاوه  بــاشــد، 
متوجه او است، با رعایت مقررات مربوط به احضار، 
به شخص حقوقی اخطار می شود تا مطابق مقررات 
عدم  نماید.  معرفی  را  خود  وکیل  یا  قانونی  نماینده 

معرفی وکیل یا نماینده مانع رسیدگی نیست.
کیفری: پس از حضور نماینده  ماده 689 آیین دادرسی 
شخص حقوقی، اتهام وفق مقررات برای وی تبیین 
می شود. حضور نماینده شخص حقوقی تنها جهت 
انتسابی به شخص  اتهام  از  یا دفاع  انجام تحقیق و 
حقوقی است و هیچک از الزامات و محدودیت های 
اعمال  وی  مـــورد  در  متهم،  بـــرای  قــانــون  در  مــقــرر 

نمی شود.

سرمایه گذاری خارجی. 2
ــه فـــرایـــنـــد رشــد  ــی بـ ــارجـ ــذاری خـ ــه گـ ــایـ ــرمـ سـ
ــق انــبــاشــت  ــری ــور پــذیــرنــده از ط ــش ک اقــتــصــادی 
می کند.  کمک  تولید،  ظرفیت  افزایش  و  سرمایه 
ســرمــایــه گــذاری خــارجــی بــه انــتــقــال فــنــاوری هــای 
جدید، افزایش میزان فروش و توسعه تکنیک های 
خارجی  سرمایه گذاری  مــی شــود.  منجر  بازاریابی 
خلق  با  و  می دهد  افــزایــش  را  عمومی  رفــاه  سطح 
توسعه  نتیجه  در  و  جــدیــد  تــجــاری  فــرصــت هــای 
اقتصادی  اوضـــاع  بهبود  بــه  مالیاتی  ــای  ــده درآم

کمک می کند.۲ کشور پذیرنده 
موضوع جذب سرمایه گذار خارجی و حمایت 
کشور )ازجمله قانون جلب  از آن در قوانین جاری 
 ،1334 مصوب  خــارجــی  سرمایه های  حمایت  و 
آزاد تجاری-صنعتی  اداره مناطق  قانون چگونگی 
قانون   ،137۲ مــصــوب  ــران  ایـ اســامــی  جمهوری 
تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی مصوب 
1381 و نیز در قوانین برنامه های پنج ساله توسعه و 
کلی برنامه ششم  بندهای 5، 8 و 60 سیاست های 
امــور  در  نظام  کلی  سیاست های   8 بند  توسعه، 
سیاست های   11 و   10 بند  و  سرمایه گذاری  تشویق 

کید بوده است. کلی اقتصاد مقاومتی( مورد تأ

نبود قانون جامع در حوزه سرمایه گذاری خارجی
برای  کشورها  مهم  و  اولیه  اقــدامــات  از  یکی 
تدوین  خــارجــی  سرمایه گذار  از  حمایت  و  جــذب 
حوزه  این  در  شفاف  و  منسجم  مقررات  و  قوانین 
مغفول  موضوع  این  ما  کشور  در  متأسفانه  است. 
مــانــده و بــاعــث شــده اســت ســرمــایــه گــذار خارجی 
قوانین  سایر  البــه الی  از  را  خــود  تکالیف  و  حقوق 

کند. مرتبط با این حوزه پیدا 
مطابق با ماده 111 قانون برنامه پنجم توسعه، 

سال  در  ایـــران  آنکتاد،  سالیانه  گـــزارش  اســاس  بــر    -۲
دالر  میلیون   508 و  مــیــلــیــارد  یــک  تــوانــســتــه   ۲019
ایران  کند.  جذب  خارجی  مستقیم  سرمایه گذاری 
در سال ۲018 بالغ بر دو میلیارد و 373 میلیون دالر 
که  بود  کرده  سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب 
مستقیم  سرمایه گذاری  جذب  میزان  ترتیب  بدین 
از  قبل  سال  به  نسبت   ۲019 سال  در  ایــران  خارجی 
آن 865 میلیون دالر معادل 36 درصد افت داشته 
سال  در  ایــران  خارجی  سرمایه گذاری  جذب  است. 
ایــن در حالی  بــود و  کــرده  افــت  ۲018 نیز 30 درصــد 
کشورها رقم های بسیار قابل توجه تری  که سایر  است 

از این میزان جذب سرمایه خارجی دارند.

دولـــت مکلف بـــوده بــا اصـــاح قــوانــیــن و مــقــررات 
ــرای جــذب  بـ مــوجــود و اعــمــال مــشــوق هــای الزم 
اتمام  وجــود  با  کند،  ــدام  اق خارجی  سرمایه های 
توسعه  پنجم  برنامه  قــانــون  ــرای  اجـ زمـــان  مــدت  
وجود  ارتباط  این  در  مشخصی  عملکرد  هیچ گونه 
برخی  که  اســت  قابل  ذکــر  نکته  ایــن  البته  نـــدارد. 
ــا ســرمــایــه گــذاری خــارجــی در  قــوانــیــن در رابــطــه ب
برنامه  مدت  طول  در  آیین نامه  تعدادی  و  بورس 
قوانین  این  اما  است؛  شده  مصوب  توسعه  پنجم 
در  کشور  حقوقی  نظام  کــان  و  اساسی  مشکات 
موضوع جذب سرمایه گذاری خارجی را حل نکرده 

است.

در  کارفرما  و  کارگر  بر  حاکم  روابــط  در  تعادل  عــدم 
نظام حقوقی کشور

سرمایه گذاری  و  تولید  هزینه های  از  بخشی 
کـــار پــرداخــت  ــیــروی  ــه ن هــمــواره بــه عــنــوان مـــزد ب
مواجهه  نــوع  در  کارفرما  که  صورتی  در  مــی شــود. 
آن  مزایای  و  حقوق  میزان  تعیین  و  کار  نیروی  با 
ــرای  ب تــمــایــل  بــاشــد  داشــتــه  بیشتری  اخــتــیــارات 
میابد.  افــزایــش  نیز  منطقه  آن  در  سرمایه گذاری 
ــواردی  م مــا،  کشور  کــار  حقوق  بــر  کم  حا نظام  در 
باعث می شود سرمایه گذار خارجی  که  دارد  وجود 
نیروی  با  برخورد  لحاظ  از  کاملی  امنیت  احساس 
بررسی  که  البته قابل  ذکر است  باشد.  کار نداشته 
این  در  فعلی  کــار  قانون  نبودن  یا  بــودن  مناسب 
که  گفت  بحث نمی گنجد، اما با قاطعیت می توان 
کاملی از  که حمایت  این قوانین عاملی شده است 
کار صورت  نیروی  با  رابطه  سرمایه گذار خارجی در 

نگیرد.
چنانچه  ــار  ک قــانــون  مطابق  مــثــال  بــه عــنــوان  
راه انـــدازی  و  ــداث  اح از  پس  خارجی  سرمایه گذار 
کاری اش  فعالیت تولیدی اش متوجه نیروی مازاد 
ــردازد،  ــپـ ــاح وضــعــیــت بـ ــ ــخــواهــد بـــه اص شـــود و ب
گــردونــه  از  را  اضــافــی  نــیــروی  بــه راحــتــی  نمی تواند 
کار  مــیــزان  ــار  ک قــانــون  در  اینکه  یــا  نماید.  ج  خـــار
تعیین شده، مرخصی  کارگران در هفته 44 ساعت 
پایان  تعطیات  روز،   ۲6 سال  در  استحقاقی شان 
به صورت  روز  تعطیات رسمی ۲5  و  روز  هفته 5۲ 
ــه مـــدت ۲60  ــی ک ــه ذکــرشــده اســـت، درحــال ســاالن
از مدت مشابه  کمتر  ایــران  کاری در  روزهــای  روز، 
آسیا  شــرقــی  جــنــوب  کــشــورهــای  از  بسیاری  بـــرای 
به  دادن  پــایــان  نــحــوه  مثل  چــالــش هــایــی  اســـت. 


