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سخن ناشر

رشته ی حقوق با تمام شاخه ها و گرایش هایش، به منزله ی یکی از پرطرف دارترین 
رشته های دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی از دانشجویان علوم انسانی را به خود 
جلب کرده است؛ دانشجویانی که پس از تحصیل، وارد عرصه ی خدمت شده و در 

مناصب و جایگاه های گوناگون به ایفای وظیفه مشغول می شوند. 
منابعی که در دانشکده های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان 
که طی  هستند  جزواتی  و  کتب  مجموعه ی  واقع،  در  دارد،  قرار  آن ها  مدار  بر 
سالیان متمادی چنان که باید تغییر نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه 

هماهنگ نکرده اند. 
این، درحالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان به مجموعه های پربار و سودمند، 
امری انکارناپذیر است. به این ترتیب، ضرورت تدوین کتب غنی و ارزشمند برای 
رفع نیازهای علمی دانشجویان رشته ی حقوق و نیز رشته های متأثر از آن، باید 
بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد؛ کتاب هایی که روزآمدی محتوای آن ها از 
یک سو و تناسب آن ها با نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه و لحاظ 

ناشر و نویسنده، قرار گرفته باشد. 
مؤسسه ی آموزش عالی آزاد چتردانش، در مقام مؤسسه ای پیشگام در 
امر نشر کتب آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های مؤثری در همراهی 
با دانشجویان رشته ی حقوق بردارد. این مؤسسه افتخار دارد که با بهره مندی از 
تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای علمی دانشجویان، به تولید آثاری 
یادگیری  تسریع  و  آموزش  تسهیل  آن ها،  دستاورد  مهم ترین  که  گمارد  همت 
پژوهندگان باشد. انتشارات چتر دانش امیدوار است با ارائه ی خدمات درخشان، 
ظهور  منّصه ی  به  پیش  از  بیش  علمی  حوزه ی  این  در  را  خود  شایستگی های 

برساند.

فرزاد دانشور
مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان 
ايراني با مردان خارجي مصوب 1385/7/2 مجلس شوراي 

اسالمي

ماده واحده- فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایراني با مردان خارجي که در 
ایران متولد شده یا حداکثر تا یک سال پس از تصویب این قانون در ایران متولد 
مي شوند مي توانند بعد از رسیدن به سن هجده سال تمام تقاضاي تابعیت ایراني 
اعالم رد  و  امنیتي  یا  نداشتن سوءپیشینه کیفري  افراد در صورت  این  نمایند. 

تابعیت غیرایراني به تابعیت ایران پذیرفته مي شوند.
ازدواج  پروانه  صدور  و  ایران  در  طفل  والدت  احراز  به  نسبت  کشور  وزارت 
موضوع ماده )1060( قانون مدني اقدام مي نماید و نیروي انتظامي نیز با اعالم 
وزارت کشور پروانه اقامت براي پدر خارجي مذکور در این ماده صادر مي کند. 
ایران  اقامت در  به  نیز مجاز  تابعیت  از تحصیل  این ماده قبل  فرزندان موضوع 

مي باشند.
تبصره 1- چنانچه سن مشمولین این ماده در زمان تصویب بیش از هجده 
ایراني  تابعیت  تقاضاي  به  اقدام  سال  یک  ظرف  حداکثر  باید  باشد  تمام  سال 

نمایند.
تبصره 2- از تاریخ تصویب این قانون کساني که در اثر ازدواج زن ایراني و 
مرد خارجي در ایران متولد شوند و ازدواج والدین آنان از ابتدا با رعایت ماده 
)1060( قانون مدني به ثبت رسیده باشد، پس از رسیدن به سن هجده سال 
تمام و حداکثر ظرف مدت یک سال، بدون رعایت شرط سکونت مندرج در ماده 

)979( قانون مدني به تابعیت ایران پذیرفته مي شوند.
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قانون استخدام متخصصين فني خارجي مصوب 1349/4/7 
مجلس شوراي ملي

باشد  الزم  خارجي  فني  متخصصین  از  استفاده  که  مواردي  در   -1  ماده 
وابسته  و  دولتي  شرکت های  و  مؤسسات  و  دولتي  سازمان های  و  وزارتخانه ها 
به دولت مي توانند با تصویب هیئت وزیران متخصصین مزبور را استخدام کنند 
مشروط بر اینکه داوطلب متخصص ایراني واجد شرایط و حاضر به خدمت موجود 
همچنین  و  دستمزد  مدت خدمت،  تابعیت،  قبیل  از  استخدامي  شرایط  نباشد 
سایر ترتیبات مربوط به متخصصین پس از تصویب هیئت  دولت قابل اجرا است.

 تبصره 1- در قرارداد با هر یک از متخصصین خارجي به موجب ماده صریحي 
باید قید شود که مداخله در امر سیاسي و تخلف از قوانین مملکتي و  نظامات 
داخلي و اداري موجب نقض قرارداد بوده و هیچ گونه حقي براي مستخدم متخلف 

متصور نخواهد بود.
 تبصره 2- دولت مکلف است گزارش مربوط به موارد فوق را در آخر هرسال 

به اطالع مجلسین برساند.
 ماده 2- قانون شرایط اساسي کنترات مستخدمین خارجي مصوب 23 عقرب 

1301 شمسي از تاریخ اجراي این قانون لغو مي شود.
قانون در خدمت  این  اجراي  تاریخ  در   قراردادهاي مستخدمین خارجي که 

دولت هستند تا پایان مدت به قوت خود باقي است.
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 قانون منع ازدواج كارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بيگانه 
مصوب 1345/10/25 مجلس شوراي ملي

اتباع  با  خارجه  امور  وزارت  کارمندان  ازدواج  تاریخ  این  از  واحده-   ماده 
بیگانه و یا کساني که قباًل بر اثر ازدواج به تابعیت ایران درآمده اند ممنوع است. 

کارمندان متخلف صالحیت ادامه خدمت در وزارت خارجه را نخواهند داشت.
 تبصره 1- از تاریخ تصویب این قانون هیچ فردي که همسرش تبعه بیگانه 
باشد و یا سابقاً تابعیت بیگانه داشته است به خدمت وزارت امور خارجه پذیرفته 

نخواهد شد.
همسراني  داراي  که  خارجه  امور  وزارت  فعلي  کارمندان  اعزام   -2  تبصره 
باشند که قباًل تبعیت غیرایراني داشته اند از هر طبقه و مقام به مأموریت ثابت 

کشورهایي که همسر آن ها تابعیت آن کشور را داشته اند ممنوع است.
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 قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي مصوب 
1380/12/19 مجلس شوراي اسالمي

فصل اول: تعاریف
ماده 1- اصطالحات و عبارات به کار برده شده در این قانون دارای معانی 

زیر می باشد:
قانـون: قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی.

با  ایرانی  یا  و  غیرایرانی  حقوقی  یا  حقیقی  اشخـاص  خارجی:  سرمایه گذار 
استفاده از سرمایه با منشأ خارجی که مجوز سرمایه گذاری موضوع ماده )6( را 

اخذ نموده باشند.1
سرمایه خارجی: انواع سرمایه اعم از نقدی و یا غیرنقدی که توسط سرمایه گذار 

خارجــی به کشور وارد می شود و شامل موارد زیر می گردد:
الف- وجـــوه نقدی که به صورت ارز قابل تبدیل، از طریق نظام بانکی یا دیگر 
طرق انتقال وجـــوه که مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران باشد، 

به کشور وارد شود.
ب- ماشین آالت و تجهیزات

ج- ابزار و قطعات یدکی، قطعات منفصله و مواد اولیه، افزودنی و کمکی
د- حق اختراع، دانش فنی، اسامی و عالئم تجاری و خدمات تخصصی

هـ- سود سهام قابل انتقال سرمایه گذار خارج
و- سایر موارد مجاز با تصویب هیئت دولت

ی- سرمایه گذاری خارجی: به کارگیری سرمایه خارجی دریک بنگاه اقتصادی 
جدید یا موجود پس از اخذ مجوز سرمایه گذاری.

مجوز سرمایه گذاری: مجوزی که بر طبق مـــاده )6( این قانون برای هر مورد 
سرمایه گذاری خارجی صادر می شود.

موضوع  ایران  فنی  و  اقتصادی  و کمک های  سازمان سرمایه گذاری  سازمان: 

۱- اصالحی ۱۳۸۱/۳/4
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ماده )5( قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارایی مصوب 1353/4/24.
هیئت: هیئت سرمایه گذاری خارجی موضوع ماده )6( این قانون.

فصل دوم: شرایط عمومی پذیرش سرمایه خارجی
ماده 2- پذیرش سرمایه گذاری خارجی بر اساس این قانون و با رعایت سایر 
فعالیت  و  آبادی  و  عمران  به منظور  می بایست  کشور  جاری  مقررات  و  قوانین 
تولیدی اعم از صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدمات بر اساس ضوابط زیر صورت 

پذیرد1:
افزایش  تولیدات،  ارتقاء کیفیت  فناوری،  ارتقاء  اقتصادی،  الف- موجب رشد 

فرصت های شغلی و افزایش صادرات شود.
ب- موجب تهدید امنیت ملی و منافع عمومی، تخریب محیط زیست، اخالل 

در اقتصاد کشور و تضییع تولیدات مبتنی بر سرمایه گذاری های داخلی نشود.
نباشد.  خارجي  سرمایه گذاران  به  دولت  توسط  امتیاز  اعطاي  متضمن  ج- 
از امتیاز، حقوق ویژه ای است که سرمایه گذاران خارجي را در موقعیت  منظور 

انحصاري قرار دهد.2
د- سهم ارزش کاال و خدمات تولیدي حاصل از سرمایه گذاري خارجي موضوع 
این قانون نسبت به ارزش کاال و خدمات عرضه شده در بازار داخلي در زمان 
صدور مجوز، در هر بخش اقتصادي از 25 درصد و در هر رشته، از 35 درصد 
بیشتر نخواهد بود. تعیین رشته و میزان سرمایه گذاري در هر یک از آن ها طبق 

آیین نامه خواهد بود که به تصویب هیئت وزیران برسد.
از  خارج  به  براي صدور  و خدمات  کاال  تولید  خارجي جهت  سرمایه گذاري 

کشور به جز نفت خام از این نسبت ها معاف است
مصوب  خارجی  اتباع  غیرمنقول  اموال  تملک  به  مربوط  قانون  تبصره-   
هر  به  زمین  نوع  هر  تملک  می باشد.  باقی  خود  قوت  به  کماکان   1310/3/16

۱- اصالحی ۱۳۸۱/۳/4
2- اصالحی ۱۳۸۱/۳/4
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میزان به نام سرمایه گذار خارجی در چارچوب این قانون مجاز نمی باشد1.
پذیرفته  قانون  این  مفاد  اساس  بر  ماده 3- سرمایه گذاری های خارجی که 
می شوند از تسهیالت و حمایت های این قانون برخوردارند. این سرمایه گذاری ها 

به دو طریق زیر قابل پذیرش هستند:
بخش  فعالیت  که  زمینه هایی  در  خارجی  مستقیم  سرمایـــه گذاری  الف- 

خصوصی در آن مجاز می باشد.
روش های  چارچوب  در  بخش ها  کلیه  در  خارجی  سرمایه گذاری های  ب- 
برگشت  واگذاری که  و  بهره برداری  و ساخت،  متقابــــل  بیع  مشارکت مدنی، 
سرمایه و منافع حاصله صرفاً از عملکرد اقتصادی طرح مورد سرمایه گذاری ناشی 

شود و متکی به تضمین دولت یا بانک ها و یا شرکت های دولتی2 نباشد.
بهره برداری  ساخت،  روش های  موضوع  خارجی  سرمایه  که  مادام  تبصره- 
بر آن مستهلک نشده  این ماده و سود مترتب  بند )ب(  و واگذاری مندرج در 
است، اعمال حق مالکانه نسبت به سهم سرمایه باقی مانده در بنگاه اقتصادی 

سرمایه پذیر توسط سرمایه گذار خارجی مجاز می باشد.
ماده 4- سرمایه گذاری دولت یا دولت های خارجی در جمهوری اسالمی ایران 
می باشد. سرمایه گذاری  اسالمی  تصویب مجلس شورای  به  منوط  مورد  حسب 

شرکت های دولتی خارجی، خصوصی تلقی می گردد.

فصل سوم: مراجع ذی صالح
در  خارجی  سرمایه گذاری های  تشویق  رسمی  نهاد  تنها  سازمان،  ماده 5- 
کشور و رسیدگی به کلیه امور مربوط به سرمایه گذاری های خارجـــی می باشد و 
درخواست های سرمایه گذاران خارجی در خصوص امور مربوطه از جمله پذیرش، 

ورود، بکارگیری و خروج سرمایــه می باید به آن سازمان تسلیم گردد.
درخواست های  خصوص  در  تصمیم  اخذ  و  رسیـدگی  به منظور   -6 ماده 
موضوع ماده )5(، هیئتی با نام هیئت سرمایه گذاری خارجی به ریاست معاون 

۱- اصالحی ۱۳۸۱/۳/4
2- اصالحی ۱۳۸۱/۳/4
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وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس کل سازمان و مرکب از معاون وزیر 
امور خارجه، معاون رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، کشور معاون رئیس 
کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و حسب مورد، معاونین وزارتخانه های 
مجـــــوز  پذیرش،  درخواســــت  با  ارتباط  در  می گردد.  تشکیل  ذی ربط 
و  اقتصادی  امور  وزیر  امضای  و  تأیید  با  هیئت  تصویب  از  پس  سرمایه گذاری 
دارایی صادر می گردد. به هنگام پذیرش سرمایه گذاری خارجی، هیئت موظف به 

رعایت ضوابط مندرج در ماده )2( این قانون می باشد.
تبصره- سازمان مکلف است درخواست های سرمایه گذاری را پس از بررسی 
مقدماتی حداکثر ظرف »پانزده« روز از تاریخ دریافت آن ها همراه با نظر خود 
در هیئت مطرح نماید. هیئت موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
مطرح شدن درخواست های مذکور به موضوع رسیدگی و تصمیم نهایی خود را 

کتباً اعالم نماید.
فعالیت  و  پذیرش  به  مربوط  امور  تسریع  و  تسهیل  به منظور   -7 ماده 
سرمایه گذاری های خارجی در کشور، کلیه دستگاه های ذی ربط از جمله وزارت 
امور اقتصادی و دارایی، وزارت امور خارجه، وزارت بازرگانی، وزارت کار و امور 
اجتماعی، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، گمرك جمهوری اسالمی ایران، 
زیست  محیط  حفاظت  سازمان  و  صنعتی  مالکیت  و  شرکت ها  ثبت  کل  اداره 
مکلفنـد نسبت به معرفی یک نماینده تام االختیار با امضای باالترین مقام دستگاه 
به سازمان اقدام نمایند. نمایندگان معرفی شده به عنوان رابط و هماهنگ کننده 

کلیه امور مربوطه در آن دستگاه با سازمان شناخته می شوند.

فصل چهارم: تضمین و انتقال سرمایه خارجی
کلیه حقـــوق،  از  قانون  این  ماده 8- سرمایه گذاری های خارجی مشمول 
حمایت ها و تسهیالتی که برای سرمایه گذاری های داخلی موجـود است به طور 

یکسان برخوردار می باشند.
ماده 9- سرمایه گذاری خارجی مورد سلب مالکیت و ملی شدن قرار نخواهد 
تبعیض  به روش غیر  قانونی،  فرآیند  به موجب  برای منافع عمومی،  گرفت مگر 



نشر چتر دانش/ مجموعه قوانين و مقررات و کنوانسيون های تابعيت 20

آمیز و در مقابل پرداخت مناسب غرامت به مأخذ ارزش واقعی آن سرمایه گذاری 
بالفاصله قبل از سلب مالکیت.

تبصره 1- تقاضای جبران خسارت وارده باید حداکثر در مدت یک سال پس 
از سلب مالکیت یا ملی شدن به هیئت تسلیم شود.

تبصره 2- اختالف ناشی از سلب مالکیت یا ملی شدن بر اساس ماده )19( 
این قانون حل وفصل خواهد شد.

ماده 10- واگذاری تمام یا بخشی از سرمایه خارجی به سرمایه گذار داخلی و 
یا با موافقت هیئت و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی به سرمایه گذار خارجی 
انتقال  دیگر،  خارجـی  سرمایه گذار  به  انتقال  صورت  در  می باشد.  مجاز  دیگر 
گیرنده که باید حداقل دارای شرایط سرمایه گذار اولیه باشد، از نظر مقررات این 

قانون جایگزین و یا شریک سرمایه گذار قبلی خواهد بود.

فصل پنجم: مقررات پذیرش، ورود و خروج سرمایه خارجی
ماده )11( سرمایه خارجی می تواند به یک یا ترکیبی از صورت زیر به کشور 

وارد و تحت پوشش این قانون قرار گیرد:
الف- وجوه نقدی که به ریال تبدیل می شود.

و  خریدها  برای  مستقیماً  و  نمی شود  تبدیل  ریال  به  که  نقدی  وجوه  ب- 
سفارشات مربوط به سرمایه گذاری خارجی مورد استفاده قرار گیرد.

ج- اقالم غیر نقدی پس از طی مراحل ارزیابی توسط مراجع ذی صالح.
تبصره- ترتیبات مربوط به نحوه ارزیابی و ثبت سرمایه خارجی در آیین نامه 

اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.
ماده 12- نرخ ارز مورد عمل به هنگام ورود یا خروج سرمایه خارجــــی و 
همچنین کلیه انتقاالت ارزی در صورت تک نرخی بودن ارز همان نرخ رایج در 
شبکه رسمی کشور و در غیر این صورت نرخ آزاد روز به تشخیص بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی ایران مالك خواهد بود.
ماده 13- اصل سرمایه خارجی و منافع آن یا آنچه از اصل سرمایه در کشور 
کلیه  انجام  از  بعد  و  به هیئت  ماهه  آگهی سه  پیش  دادن  با  باشد  مانده  باقی 
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تعهدات و پرداخت کسورات قانونی و تصویب هیئت و تأیید وزیر امور اقتصادی 
و دارایی قابل انتقال به خارج خواهد بود.

و  عوارض  و  مالیات  کسر  از  پس  خارجی  سرمایه گذاری  سود   -14 ماده 
اندوخته های قانونی با تصویب هیئت و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل 

انتقال به خارج است.
ماده 15- پرداخت های مربوط به اقساط اصل تسهیالت مالی سرمایه گذاران 
خارجی و هزینه های مربوطه، قراردادهای حق اختراع، دانش فنی، کمک های فنی 
و مهندسی، اسامی و عالئم تجاری، مدیریت و قراردادهای مشابه در چارچوب 
و  اقتصادی  امور  وزیر  تأیید  و  اساس مصوبات هیئت  بر  سرمایه گذاری خارجی 

دارایی، قابل انتقال به خارج می باشد.
ماده 16- انتقاالت موضوع مواد )13(، )14( و )15( با رعایت مفاد بند )ب( 

ماده )3( این قانون قابل انجام است.
به   )15( و   )14(  ،)13( مواد  موضوع  انتقـاالت  برای  ارز  تأمین  ماده 17- 

روش های زیر میسر است:
الف- خرید ارز از نظام بانکی.

ب- از محـــل ارز حاصل از صدور محصوالت تولیدی و یا ارز حاصل از ارائه 
خدمات بنگاه اقتصادی که سرمایه خارجی در آن به کار گرفته شده است.

ج- صادرات کاالهای مجاز طبق فهرستی که در اجرای این بند به تصویب 
هیئت وزیران با رعایت قوانین و مقررات مربوطه می رسد.

تبصره 1- به کارگیری یک یا ترکیبی از روش های فوق در مجوز سرمایه گذاری 
درج می گردد.

ماده )3( چنانچه  بند )ب(  تبصره 2- در مورد سرمایه گذاری های موضوع 
وضع قوانین و مصوبات دولت، موجب ممنوعیت یا توقف اجراي موافقت نامه های 
مالي، پذیرفته شده در چارچوب این قانون شود، زیان حاصل، حداکثر تا سقف 
اقساط سررسید شده، توسط دولت تأمین و پرداخت می گردد. حدود تعهدات 

قابل پذیرش، توسط هیئت وزیران در چارچوب این قانون به تصویب می رسد.1

۱- اصالحی ۱۳۸۱/۳/4
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ایران مکلف است معادل ارزی  بانک مرکزی جمهوری اسالمی  تبصره 3- 
وجوه قابل انتقال موضوع بند )الف( این ماده را با موافقت سازمان و تأیید وزیر 

امور اقتصادی و دارایی تأمین و در اختیار سرمایه گذار خارجی قرار دهد.
تبصره 4- چنانچــــــه مجوز سرمایه گذاری معطـــوف به بند )ب( و یا 

)ج( این ماده گردد، مجوز مذکور به منزله مجوز صادرات تلقی می گردد.
مجوز  چارچوب  در  که  خارجی  سرمایه  از  بخش  آن  خروج   -18 ماده 
سرمایه گذاری به کشور وارد شده اما به کار گرفته نشده باشد، از شمول کلیه 

قوانین و مقررات ارزی و صادرات و واردات مستثنی می باشد.

فصل ششم: حل وفصل اختالفات
خصوص  در  خارجی  سرمایه گذاران  و  دولت  بین  اختالفات   -19 ماده 
حل وفصل  مذاکره  طریق  از  چنانچه  قانون  این  موضوع  سرمایه گذاری های 
قانون  آنکه در  قرار می گیرد، مگر  دادگاه های داخلی مورد رسیدگی  نگردد در 
موافقت نامه دوجانبه سرمایه گذاری با دولت متبوع سرمایه گذار خارجی، در مورد 

شیوه دیگری از حل وفصل اختالفات توافق شده باشد.

فصل هفتم: مقررات نهایی
ماده 20- دستگاه های اجرایی ذی ربط مکلفند در خصوص تعهدات متقابل 
در چارچوب صدور روادید، اجازه اقامت، صدور پروانه کار و اشتغال حسب مورد 
برای سرمایه گذاران، مدیران و کارشناسان خارجی برای بخش خصوصی مرتبط 
با سرمایه گذاری های خارجی مشمول این قانون و بستگان درجه یک آن ها بر 

اساس درخواست سازمان اقدام نمایند.
تبصره- موارد اختالف بین سازمان و دستگاه های اجرایی با نظر وزیر امور 

اقتصادی و دارایی حل وفصل می شود.
به  را  همگانــــــــی  دسترسی  امکان  است  مکلف  سازمان   -21 ماده 
فرصت های  خارجی،  سرمایه گذاران  و  سرمایه گذاری  به  مربوط  اطالعات  کلیه 
سرمایه گذاری، شرکای ایرانی، موضوع فعالیت و سایر اطالعاتی که در اختیار آن 
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